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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 33/2020 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 της 
προμήθειας τόνερ, γραφίτη, μελάνης 
και λοιπών αναλωσίμων για τους 
εκτυπωτές, φαξ, πολημηχανήματα, 
φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές 
γραφείου με προσφυγή στη διαδικασία 
με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για το ποσό 
των 3.500,00 ευρώ για τις ανάγκες της 
ΠΕ Δράμας. 
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Εγκρίνει την προμήθεια τόνερ, γραφίτη, μελάνης 
και λοιπών αναλωσίμων για τους εκτυπωτές, φαξ, 
πολημηχανήματα, φωτοαντιγραφικά και λοιπές 
μηχανές γραφείου με προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για το ποσό 
των 3.500,00 ευρώ για τις ανάγκες της ΠΕ Δράμας. 

 

2. Εισήγηση για την έγκριση καταβολής 
του οριζόμενου ποσού της με αριθμό 
Α56/2020 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 
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Εγκρίνει την καταβολή του οριζόμενου ποσού της 
με αριθμό Α56/2020 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 

 

3. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
της Διακήρυξης, περίληψης 
Διακήρυξης και συγκρότησης 
επιτροπών διαγωνισμού και 
αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν 
την υπηρεσία: «Εκμίσθωση ιδιωτικών 
μηχανήματων έργων για τον 
αποχιονισμό και την αντιμετώπιση 
εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό & 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Δράμας 2020- 2021», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
140.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει τους όρους της Διακήρυξης, περίληψης 
Διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών 
διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που 
αφορούν την υπηρεσία: «Εκμίσθωση ιδιωτικών 
μηχανήματων έργων για τον αποχιονισμό και την 
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό & 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2020- 
2021», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 140.000,00 
ευρώ. 

 

4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού  
Νο 2 για την κατακύρωση του 
διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση-
Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 14 
Δράμα-Παρανέστι κατά τμήματα» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
400.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το πρακτικό  Νο 2 για την κατακύρωση 
του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση-
Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο 14 Δράμα-Παρανέστι 
κατά τμήματα» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
400.000,00 ευρώ.  

 



5. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού  2/2020 της Επιτροπής 
παραλαβής - αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών του 
Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού 
διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 
02/2020 για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας για το έτος 2021, 
προϋπολογισμού έως του ποσού των 
74.400,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει το πρακτικό  2/2020 της Επιτροπής 
παραλαβής - αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού 
διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 02/2020 για 
την προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας για το έτος 2021, προϋπολογισμού έως 
του ποσού των 74.400,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

6. Εισήγηση για την ακύρωση της με 
αριθμό 347/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σε 
συμμόρφωση με την με αριθμό 
935/2020 απόφαση του 5ου Κλιμακίου 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
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Εγκρίνει την ακύρωση της με αριθμό 347/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε 
συμμόρφωση με την με αριθμό 935/2020 απόφαση 
του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

7. Εισήγηση για την έγκριση του 
Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Συστήματα 
αναχαίτησης οχημάτων στο οδικό 
δίκτυο του Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συστήματα αναχαίτησης οχημάτων 
στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

8. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού 
της υπηρεσίας: «Προμήθεια 
σκυροδέματος οιοδήποτε τύπου», του 
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ. 
προϋπολογισμού 14.985,40 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

      538 

Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ  Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Προμήθεια 
σκυροδέματος οιοδήποτε τύπου», του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
Π.Α.Μ.Θ. προϋπολογισμού 14.985,40 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

9. 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 της 
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

 

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ροδόπης ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά 
τη συζήτηση της αγωγής της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΔΕΘ-HELEXPO 
A.E.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.  

540 

Εγκρίνει την ανάθεση δικαστικής εκπροσώπησης 
της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ροδόπης στην δικηγόρο Στάμω 
Πατσουρίδου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αγωγής της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΘ-HELEXPO A.E.» 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών.  

11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
Διακήρυξης Δημοπρασίας και τού 
ορισμού των μελών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για τη μελέτη: «Σύνταξη 
φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης 
φράγματος Ιασίου Ν. Ροδόπης» 
προϋπολογισμού 54.627,30 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας 
και της συγκρότησης των μελών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού για τη μελέτη: «Σύνταξη φακέλου 
Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης φράγματος Ιασίου Ν. 
Ροδόπης» προϋπολογισμού 54.627,30 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 
 



12. Εισήγηση για την έγκριση 
προγραμματικής σύμβασης για τη 
συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της 
Π.Ε. Δράμας στην αθλητική εκδήλωση  
«ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2020» 
(Κωδικός έργου 200811011) και 
ορισμός ενός Εκπροσώπου της 
Π.Α.Μ.-Θ. με τον αναπληρωτή του 
κατά το άρθρο 9 στην κοινή  επιτροπή 
για την εφαρμογή της σύμβασης. 
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Εγκρίνει τους όρους του  σχεδίου και την σύναψη 
της προγραμματικής  σύμβασης  του άρθρου 100 
του Ν. 3852/2010 της Π.Α.Μ.-Θ. με τον Δήμο 
Παρανεστίου για το έργο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2020». 

 

13.  Εισήγηση για την έγκριση κατάπτωσης 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 
οικονομικού φορέα “ΑΛΦΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.” στο διαγωνισμό του 
υποέργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΟΔΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε ΈΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019” του έργου: 
“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠ03100000)”. 
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Εγκρίνει την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής του οικονομικού φορέα “ΑΛΦΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ - ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.” στο διαγωνισμό του υποέργου: 
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε ΈΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019” του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠ03100000)”. 
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