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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 42/2020 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 δαπανών 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

 

680 

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α ΠΛ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

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

2. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α ΠΛ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α 
                     (Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

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

3. 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. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες 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. 

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

 
5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου 

δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το 
σχολικό έτος 2020-2021, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
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Εγκρίνει την ανάθεσης νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, για το σχολικό έτος 2020-2021, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης. 



δημοσίευση προκήρυξης. 
 

 

6. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της 
έφεσης κατά της με αριθμό 221/2019 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που 
αφορά την επιβολή προστίμου στο δήμο 
Σαμοθράκης για ρύπανση και υποβάθμιση 
του εδάφους και του περιβάλλοντος. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στην δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη νομική 
σύμβουλος της ΠΕ Έβρου/ΠΑΜΘ με έμμισχη 
σχέση να  ασκήσει έφεση ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά της  υπ’ 
αριθμ. 221/2019 απόφασης  του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και 
να παραστεί κατά την ημερομηνία εκδίκασης 
αυτής. 

 
7. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου 

πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω του 
Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), του 
έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση 
αναχωμάτων Ερυθροποτάμου και 
συμβαλλομένων ρεμάτων μετά από τις 
πλημμύρες του 2020 στην περιοχή του 
δήμου Διδυμοτείχου» με προϋπολογισμό 
625.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 
χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 
531 με κωδικό έργου 2014ΕΠ53100005 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή.   
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Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας 
μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), του 
έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση 
αναχωμάτων Ερυθροποτάμου και 
συμβαλλομένων ρεμάτων μετά από τις 
πλημμύρες του 2020 στην περιοχή του δήμου 
Διδυμοτείχου» με προϋπολογισμό 625.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το 
Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 531 με κωδικό έργου 
2014ΕΠ53100005 και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή.   

 

8. Εισήγηση για την έγκριση 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. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες 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. 

 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης ενώπιον του 
Τριμελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας, του 
Αν. Προϊσταμένου του Τμήματος 
Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Ορεστιάδας ως 
κατηγορούμενος για την πράξη 
υποβάθμισης περιβάλλοντος τελεσθείσης 
δια παραλείψεως. 

- 

 
Αποσύρεται το θέμα. 

10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
της δράσης με τίτλο: «Eπανεκτύπωση 
εντύπων τουριστικής προβολής» δια της 
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και Τουρισμού (Κ.Α.Ε 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α ΠΛ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και  4 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες της δράσης με τίτλο: 
«Eπανεκτύπωση εντύπων τουριστικής 
προβολής» δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 



9899.0002, Κ.Ε 190000004) συνολικού 
προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού (Κ.Α.Ε 
9899.0002, Κ.Ε 190000004) συνολικού 
προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του με αριθμό 
3/2020 πρακτικού της Επιτροπής 
Αξιολόγησης φακέλων για τη συμμετοχή 
στη διαδικασία εκμίσθωσης και 
διενέργειας δημοπρασίας του Δημόσιου 
ιχθυοτροφείου «ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ» της Π.Ε. 
Ροδόπης.   
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Εγκρίνει τον με αριθμό 3/2020 πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης φακέλων για τη 
συμμετοχή στη διαδικασία εκμίσθωσης και 
διενέργειας δημοπρασίας του Δημόσιου 
ιχθυοτροφείου «ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ» της Π.Ε. 
Ροδόπης.   

12. Εισήγηση για την επικύρωση των 
πρακτικών της 38ης, 39ης και 40ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2020. 
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Επικυρώνει τα πρακτικά της 38ης, 39ης και 40ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2020. 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση συμμόρφωσης 

με την υπ΄αριθμ. 1305-1306/2020 
απόφαση της Α.Ε.Π.Π., καθώς και του 
Πρακτικού 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφορών, του Δημόσιου ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την 
καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της 
ΠΕ Ξάνθης – Π.Α.Μ.Θ. για τα έτη 2021-
2022 & 2023, προϋπολογισθείσας αξίας 
180.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 
1305-1306/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ 
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Εγκρίνει την συμμόρφωσης με την υπ΄αριθμ. 
1305-1306/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., καθώς 
και του Πρακτικού 3 της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών, του Δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, 
για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων 
της ΠΕ Ξάνθης – Π.Α.Μ.Θ. για τα έτη 2021-
2022 & 2023, προϋπολογισθείσας αξίας 
180.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
σε συμμόρφωση με την υπ΄ αριθμ. 1305-
1306/2020 Απόφαση της ΑΕΠΠ. 

 
14.  Εισήγηση για την έγκρισης ανάθεσης 

δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, 
σχολικού έτους 2020-21, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.404,81 
ευρώ με ΦΠΑ  με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 
32 του Ν. 4412/2016 (Ν. 4713/2020 
ΦΕΚ146/Α). 
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Εγκρίνει την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού 
έτους 2020-21, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
28.404,81 ευρώ με ΦΠΑ  με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 
του Ν. 4412/2016 (Ν. 4713/2020 ΦΕΚ146/Α). 
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