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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 41/2020 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 τροποποίησης 
των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας που ήταν σε 
ισχύ στις 30-06-2020 και παρατάθηκαν έως 
30-06-2021 σύμφωνα με την παρ. 2α του 
άρθρου 33 του Ν.4713/2020 και τη με αριθμό 
526/2020 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. καθώς και για την 
τροποποίηση δρομολογίων που εγκρίθηκαν 
με την 527/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 
 
 

661 

Εγκρίνει την τροποποίηση των συμβάσεων 
μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020 και 
παρατάθηκαν έως 30-06-2021 σύμφωνα με την 
παρ. 2α του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 και τη με 
αριθμό 526/2020 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. καθώς και για την 
τροποποίηση δρομολογίων που εγκρίθηκαν με την 
527/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Α.Μ.Θ. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού για την 
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: 
«Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του 
οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας» 
προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 

662 

Εγκρίνει το πρακτικ;O για την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευές 
φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου 
Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 

3. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, 
Προκήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για 
τη Δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση 
Οδοστρώματος στο Τελωνείο Εξοχής (είσοδος 
–έξοδος) με οπλισμένο σκυρόδεμα», 
προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 

663 

Εγκρίνει την διακήρυξη, Προκήρυξη και την  
επιτροπή διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του 
έργου: «Αντικατάσταση Οδοστρώματος στο 
Τελωνείο Εξοχής (είσοδος –έξοδος) με οπλισμένο 
σκυρόδεμα», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, 
Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση 
του έργου: «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση της 
Ε.Ο. 57 από διασταύρωση προς Βώλακα έως 
Κ. Νευροκόπι»  με προϋπολογισμό 
1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 

664 

Εγκρίνει την διακήρυξη, Προκήρυξη, περίληψη 
Διακήρυξης και την επιτροπή διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση - 
ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 57 από διασταύρωση 
προς Βώλακα έως Κ. Νευροκόπι»  με 
προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, 665 Εγκρίνει τη Διακήρυξη, Προκήρυξη, περίληψη 



Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση 
του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση 
δρόμου από χείμαρρο Δοξάτου έως Κεφαλάρι 
κατά τμήματα» με προϋπολογισμό 300.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

Διακήρυξης και την επιτροπή διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – 
ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο Δοξάτου 
έως Κεφαλάρι κατά τμήματα» με προϋπολογισμό 
300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
 
 

666 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και  4 κατά) 

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

7. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της 
επιτροπής διαγωνισμού με την διαδικασία της 
διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του 
έργου: «Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων 
των καναλιών στα Τενάγη των Φιλίππων» 
προϋπολογισμού 16.935,48 ευρώ, πλέον 
Φ.Π.Α.  
 

667 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 9 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει το  Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού 
με την διαδικασία της διεξαγωγής συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 
υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη 
των Φιλίππων» προϋπολογισμού 16.935,48 ευρώ, 
πλέον Φ.Π.Α.  
 

8. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού για την 
επαναδημοπράτηση της παροχής υπηρεσιών: 
«Καθαρισμός πρανών, τάφρων και 
ερεισμάτων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 73.997,00 ευρώ.  
 

668 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και  4 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
για την επαναδημοπράτηση της παροχής 
υπηρεσιών: «Καθαρισμός πρανών, τάφρων και 
ερεισμάτων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 73.997,00 ευρώ.  
. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού καθώς και εξειδίκευση 
μίας δαπάνης λόγω αλλαγής ημερομηνίας 
διεξαγωγής και είδους. 
 

669 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και την διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και 
εξειδίκευση μίας δαπάνης λόγω αλλαγής 
ημερομηνίας διεξαγωγής και είδους. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με 
τίτλο: «Διερεύνηση στατικής επάρκειας 
γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 της Ε.Ο.14 και 
προτάσεις αποκατάστασης» εκτιμώμενης 
αξίας 35.444,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. όπου 
συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 
13.894,29 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
 

670 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής 
Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση 
στατικής επάρκειας γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 
της Ε.Ο.14 και προτάσεις αποκατάστασης» 
εκτιμώμενης αξίας 35.444,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
όπου συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 
13.894,29 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων 
παραλαβής της υπηρεσίας Δαπάνη 
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Έβρου για την 
περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2020.  
 
 

671 
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της 
υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Π.Ε. 
Έβρου για την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2020.  
 



12. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 860/2019 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

672 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 860/2019 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά 
τη συζήτηση της με αριθμό 2204/2019 
προσφυγής της Α.Ε. με επωνυμία «ΑΣΤΡΙΑ 
Α.Ε.» στρεφομένη κατά της υπ’ αριθμ. 
ΙΕ/18711/1615/ΝΝ 80301/Ν. 1892/90 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης, του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί 
υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας στις 
διατάξεις επενδυτικού νόμου. 
 

673 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη.  
 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση της Εισηγητικής 
Έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. κατά το Β΄ 
Τρίμηνο 2020. 
 

674 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Καταρτίζει την Εισηγητική Έκθεση Επί της 
Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. 
κατά το Β΄ Τρίμηνο 2020. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση της Εισηγητικής 
Έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του 
Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. κατά το Γ΄ 
Τρίμηνο 2020.   
 

675 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 6 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Καταρτίζει την Εισηγητική Έκθεση Επί της 
Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. 
κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2020.   
 

16. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και 
των δαπανών του οικονομικού έτους 2020, 
των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

676 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες παρελθόντων οικονομικών 
ετών καθώς και των δαπανών του οικονομικού 
έτους 2020, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Ροδόπης καθώς και την διάθεσης πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού. 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 618/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

677 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 618/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης 
χρήσης του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 9433 για χρονικό διάστημα τριών ετών 
από την Π.Ε. Δράμας στην σχολική επιτροπή 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Δράμας 
για μεταφορά μαθητών του ΕΕΕΕΚ. 
 
 

678 

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του οχήματος με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9433 για χρονικό 
διάστημα τριών ετών από την Π.Ε. Δράμας στην 
σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
δήμου Δράμας για μεταφορά μαθητών του ΕΕΕΕΚ. 

 

19. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 
Νο3/15-10-2020 διενέργειας αποσφράγισης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων, του ανοικτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο: 
«Αποκατάσταση προβλημάτων βατότητας από 
χιονοπτώσεις – θεομηνίες – κατολισθήσεις - 

679 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3/15-10-2020 διενέργειας 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
των προσωρινών αναδόχων, του ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών 
άνω των ορίων με τίτλο: «Αποκατάσταση 
προβλημάτων βατότητας από χιονοπτώσεις – 
θεομηνίες – κατολισθήσεις - φυσικές καταστροφές  
και άλλων εκτάκτων επικινδύνων βλαβών στο 



φυσικές καταστροφές  και άλλων εκτάκτων 
επικινδύνων βλαβών στο εθνικό και επαρχιακό 
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Έβρου για τα έτη 2021-
2022-2023». 
 

εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Έβρου 
για τα έτη 2021-2022-2023». 
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