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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   21-10-2020 
 

                

 

                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 40/2020 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: Α. Των 

δαπανών οικονομικού έτους 2020 των 

Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και 

έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού και Β. Ανάκλησης 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2020 των 

Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας. 

 

642 

Εγκρίνει : Α. Τις δαπάνες οικονομικού έτους 

2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς 

και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού και Β. Την Ανάκληση 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της 

Π.Ε. Δράμας. 

 

2. Εισήγηση για την έγκριση σχεδίου 
ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια 
οχημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Δράμας συνολικού προϋπολογισμού 
299.000,00 ευρώ. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖ Ε Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει το σχέδιο του ανοικτού διεθνούς 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

οχημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας 

συνολικού προϋπολογισμού 299.000,00 ευρώ. 

 

3. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών για 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της 
υπηρεσίας: «Εκμίσθωση ιδιωτικών 
μηχανήματων έργων για τον αποχιονισμό 
και την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων στο εθνικό και επαρχιακό 
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2020-
2021» προϋπολογισμού 140.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖ Ε Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
                       (Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 
 

Εγκρίνει τα πρακτικά για την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: 

«Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανήματων έργων για 

τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων 

καταστάσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 

δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2020-2021» 

προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

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

2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 

καθώς και την έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 



 Προϋπολογισμού.  

 

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

6. Εισήγηση για την έγκριση: Α Του 
πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού 
της πράξης με τίτλο: «Εργασίες 
βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων 
βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας 
Εθνικής οδού Νο 2 εντός των ορίων του 
Ν. Ξάνθης» προϋπολογισμού 
6.458.963,99 ευρώ και Β. Την 
κατακύρωση της σύμβασης στον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ». 
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Εγκρίνει : Α Το πρακτικό 2 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της πράξης με τίτλο: «Εργασίες 
βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης 
επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής οδού Νο 2 
εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης» 
προϋπολογισμού 6.458.963,99 ευρώ και Β. Την 
κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΤΕΒΕ». 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 

του οικονομικού έτους 2020 των 

Διευθύνσεων της Π.Ε.    Έβρου και 

έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 

προϋπολογισμού καθώς και έγκριση 

ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 

2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε.    Έβρου και 

έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 

προϋπολογισμού καθώς και έγκριση ανάκλησης 

αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 

οικονομικού έτους 2020. 

 

8. Εισήγηση για την έγκριση του 3ου 
Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας 
ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου: 
«Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και 
φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου 
Π.Ε. Έβρου έτους 2019» του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000) προϋπολογισμού 
240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖ Ε Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
                         (Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

Εγκρίνει το 3ο Πρακτικό της Επιτροπής 

διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του 

υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών 

σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 

2019» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 

οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 

2012ΕΠ03100000) προϋπολογισμού 

240.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά την 
συζήτηση της αγωγής της εταιρείας με 
την επωνυμία «LIONS SECURITY 
Ι.Κ.Ε.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.  
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Εγκρίνει την ανάθεση της δικαστικής 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά την 
συζήτηση της αγωγής της εταιρείας με την 
επωνυμία «LIONS SECURITY Ι.Κ.Ε.» που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών.  
 

10. Εισήγηση για την έγκριση Εισηγητικής 
Έκθεσης επί της 3ης Αναμόρφωσης του 
Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. του 
οικονομικού έτους 2020. 
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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) 

 
Καταρτίζει την 3η Αναμόρφωση  του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 
2020, τα οποία αφορούν όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και παραπέμπει στο 



Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας. 

11. Εισήγηση για την έγκριση οριστικής 
παραλαβής της σύμβασης παροχής 
Τεχνικών Υπηρεσιών «Καταγραφή – 
αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και 
ωρίμανση του έργου ενεργειακής 
εξοικονόμησης οδοφωτισμού της 
Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
71.300,00 ευρώ. 
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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 την  οριστική παραλαβή της σύμβασης 

παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών «Καταγραφή – 

αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και 

ωρίμανση του έργου ενεργειακής εξοικονόμησης 

οδοφωτισμού της Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού 

με Φ.Π.Α. 71.300,00 ευρώ. 

 

12. Εισήγηση για την έγκριση: Α. 

Τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς 

μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της 

Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Β. 

Παράτασης συμβάσεων βάσει του άρθρ. 

33 παρ. 2 του Ν4713/2020. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 

της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Β. 

Παράτασης συμβάσεων βάσει του άρθρ. 33 

παρ. 2 του Ν4713/2020. 

 

13. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
Διακήρυξης Δημοπρασίας και τον ορισμό 
Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: 
«Επισκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός 
Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» υποέργο: 
«Επεμβάσεις συντηρήσεων και βελτίωση 
προσβάσεων ΑΜΕΑ, σε κτίρια που 
στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ., 
αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης», 
προϋπολογισμού 387.096,78 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης Δημοπρασίας 
και τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για το 
έργο: «Επισκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός 
Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» υποέργο: «Επεμβάσεις 
συντηρήσεων και βελτίωση προσβάσεων 
ΑΜΕΑ, σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της 
Π.Α.Μ.Θ., αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης», 
προϋπολογισμού 387.096,78 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 

 

14. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 188/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Α Π ΟΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ Α ΤΑ Π ΛΕΙ ΟΨ Η ΦΙΑ  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
188/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

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

 
 
 

656 

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

Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη 
Ροδόπης Νικόλαου Τσαλικίδη,του 
Αντιπεριφερειάρχη Δράμας Γεωργίου 
Παπαδόπουλου,  του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου 
Δημητρίου Πέτροβιτς, του Αντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού Αθανασίου Τσώνη 
 

16. Εισήγηση για την επικύρωση των 
πρακτικών της 34ης, 35ης, 36ης και 37ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2020. 
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Επικυρώνει τα πρακτικά της 34ης, 35ης, 36ης 
και 37ης συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, έτους 2020. 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 
3 της επιτροπής αξιολόγησης 
ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη 
προμηθευτή υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Δράμας για το έτος 2020-2021 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 της επιτροπής 
αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2020-2021 
συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
323.932,30 ευρώ. 



συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
323.932,30 ευρώ. 

18. Εισήγηση για την έγκριση νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους 2020-2021 
και διαδικασίας ανάθεσής τους. 
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Εγκρίνει τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών 
της Π.Ε. Δράμας σχολικού έτους 2020-2021 και 
διαδικασίας ανάθεσής τους. 

19. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αρ. 
1 της επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισμού «Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες  των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. 
Ροδόπης και Επιτελικές Διευθύνσεις)», 
με προϋπολογισμό 62.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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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 το πρακτικό αρ. 1 της επιτροπής του 
συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες  
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Ροδόπης και 
Επιτελικές Διευθύνσεις)», με προϋπολογισμό 
62.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
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