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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   13- 11 - 2020 
 

                

 

                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 43/2020 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 
και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας 
για το σχολικό έτος 2020/2021. 

 

693 

Εγκρίνει την τροποποίηση και την κατάργηση 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το σχολικό 
έτος 2020/2021. 
 

2. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της Έφεσης 
κατά της με αριθμό 28/2020 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καβάλας που αφορά την 
εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών-
υλικών. 

 

694 

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για την μη άσκηση του 
ένδικου μέσου της Έφεσης κατά της με αριθμό 
28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας 
που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών-υλικών. 
 

3. 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 Π ΛΕΙ 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 την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής 
στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια 
καυσίμων κίνησης  για το έτος 2021, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί της Θάσου 
της Π.Ε. Καβάλας». 
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Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για την 
προμήθεια καυσίμων κίνησης  για το έτος 2021, για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί της Θάσου της 
Π.Ε. Καβάλας». 
 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙI 
της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας: 
«Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός και λειτουργία 
φωτεινών σηματοδοτών Ν. Καβάλας» 
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Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙI της επιτροπής 
διαγωνισμού της προμήθειας: «Αναβάθμιση – 
εκσυγχρονισμός και λειτουργία φωτεινών 
σηματοδοτών Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 74.000,00 ευρώ. 



προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.000,00 ευρώ.  

6. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού της σύμβασης: 
«Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης 
πλήρωσης φράγματος Μαρμαρά 
(Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 67.740,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού 
της σύμβασης: «Σύνταξη φακέλου έγκρισης 
πρώτης πλήρωσης φράγματος Μαρμαρά 
(Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 67.740,00 ευρώ. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου 
διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής 
διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: 
«Διαμόρφωση  συμβολών  χωμάτινων οδών 
με οδικό δίκτυο νήσου  Θάσου (β΄ φάση)», 
προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και  1 κατά) 

 
Εγκρίνει το σχέδιο διακήρυξης και συγκρότησης 
επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του 
έργου: «Διαμόρφωση  συμβολών  χωμάτινων οδών 
με οδικό δίκτυο νήσου Θάσου (β΄ φάση)», 
προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση 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 και την διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

9. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου: «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 
του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2019-2020», 
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το 1
ο
 Πρακτικό της Επιτροπής 

Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 
2019-2020», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 και προέγκριση 
των αντίστοιχων του οικονομικού έτους 2021 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και 
έγκριση/προέγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 

 

702 

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

 
Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
και προέγκριση των αντίστοιχων του οικονομικού 
έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και την έγκριση/προέγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του προϋπολογισμού.  
 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την 
επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 2020-
2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.596,00 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 2020-2021, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.596,00 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

12. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την 
επιλογή αναδόχου νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με 
Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 
2020-2021 προϋπολογισθείσας δαπάνης 
57.288,02 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 
με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου 
με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό έτος 
2020-2021 προϋπολογισθείσας δαπάνης 
57.288,02 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
 



 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου 
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού μέσω του Εθνικού συστήματος 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάδειξη Αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσιών: «Επισκευή 
ηλεκτροκινητήρα μ.τ. αντλιοστασίου κεφάλης 
Άρδα» με προϋπολογισμό 111.600,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή. 
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Εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την 
ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: 
«Επισκευή ηλεκτροκινητήρα μ.τ. αντλιοστασίου 
κεφάλης Άρδα» με προϋπολογισμό 111.600,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή. 
 

14. 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. 
 

706 

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

 
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. 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά τη 
συζήτηση της αγωγής του Τσαλίδη Χρήστου η 
οποία αφορά σε εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου.  
 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 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 Φ.Π.Α. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει το πρακτικό 2 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 Φ.Π.Α. 
 

17. Εισήγηση για την επικύρωση των 
πρακτικών της 41ης και 42ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 
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Εγκρίνει την επικύρωση των πρακτικών της 41ης 
και 42ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2020. 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού Νο4 της επιτροπής παραλαβής της 
προμήθειας, σχετικά με παράταση της από 
22/11/2018 σύμβασης που αφορά προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για 
τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. 
Έβρου. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο4 της επιτροπής 
παραλαβής της προμήθειας, σχετικά με παράταση 
της από 22/11/2018 σύμβασης που αφορά 
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 
για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. 
Έβρου. 

 

19. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
Νο5 της επιτροπής παραλαβής της 
προμήθειας, σχετικά με παράταση της από 
21/11/2018 σύμβασης που αφορά προμήθεια 
υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες 
Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό Νο5 της επιτροπής 
παραλαβής της προμήθειας, σχετικά με παράταση 
της από 21/11/2018 σύμβασης που αφορά 
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις 
ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου. 
 
 



20. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής 
προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων 
από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 
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Εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για την 
χρηματοδότηση έργων από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                 

 


