ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18- 11 - 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Α.Μ.Θ.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 44/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και
αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
1.

2.

3.

4.

Εισήγηση για την έγκριση δαπανών
του έτους 2020 των Διευθύνσεων της
Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση
διάθεσης
πιστώσεων
του
Προϋπολογισμού.
Εισήγηση για την έγκριση δαπανών
του οικονομικού έτους 2020 των
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του
Προϋπολογισμού.
Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού,
αναλωσίμων
εκτυπωτών/φωτοτυπικών/
πολυχημανημάτων/φαξ
και
ειδών
γραφικής ύλης για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης –
Π.Α.Μ.Θ.,,
για
24
μήνες,
προϋπολογισμού
70.000,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

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

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 7 υπέρ και 3 κατά)
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2020 των Διευθύνσεων της ΠΕ Δράμας, καθώς
και την έγκριση διάθεσης πιστώσεων
πιστώσ
του
Προϋπολογισμού,
Εγκρίνει τις δαπάνες
του οικονομικού έτους
2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς
κ
και την έγκριση της διάθεσης των πιστώσεων
του προϋπολογισμού.
προϋπολογισμού
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Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου της διακήρυξης,
για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥXΑΡΤΙΟΥ
ΦΩΤΟΑΝΤΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ/
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/
ΦΑΞ
&
ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ - Π.Α.Μ.Θ.,
ΓΙΑ
ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ
(24)
ΜΗΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ
70.000,00 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
24%, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των
υπηρεσιών της, καθώς και τις ανάγκες των
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης και του
Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Ξάνθης
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους
2020 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου, καθώς
και την έγκριση της διάθεσης των πιστώσεων
του προϋπολογισμού

5.

6.

7.

8.

9.

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 6.673,80
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισήγηση
για
την
έγκριση
πρωτοκόλλων
παραλαβής
της
ανάθεσης εργασιών καθαριότητας των
χώρων στέγασης των υπηρεσιών της
Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Έβρου για το χρονικό
διάστημα 01-08-2020 έως 30-09-2020.

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 6.297,00
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Εισήγηση για την έγκριση υποβολής
προτάσεων και την χρηματοδότηση
έργων από το πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων.
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Εισήγηση
για
την
έγκριση
τροποποίησης της με αριθμό 518/2020
απόφασης
της
Οικονομικής
Επιτροπής.
721

10.

Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του
τρόπου ανάθεσης, Β. Των όρων
διακήρυξης και Γ. Της επιτροπής
διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας
σύμβασης για το έργο με τίτλο:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
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Εγκρίνει το από 05/11/2020 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, για το σχολικό έτος
2020-2021, με συνολικό προϋπολογισμό το
ποσό των 6.673,80 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο αξιολογήθηκε το
αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ.
4316/22-10-2020
Πρόσκλησης
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
Εγκρίνει
τα
κατωτέρω
δεκαεννέα
(19)
Πρωτόκολλα
Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής
Εκτέλεσης
Εργασιών
των
Υπηρεσιών που στεγάζονται στα κτίρια της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, καθώς επίσης
και των Διευθύνσεων Α/θμιας, Δ/θμιας και ΚΕΣΥ
Έβρου, για τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο
2020
των
αρμόδιων επιτροπών
που
συντάχτηκα βάσει του αριθ. 2513/01-10-2020
Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών που εκδόθηκε
από την εταιρεία ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
Εγκρίνει το από 05/11/2020 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, για το σχολικό έτος
2020-2021, με συνολικό προϋπολογισμό το
ποσό των 6.673,80 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ,
Εγκρίνει :α) Την υποβολή προτάσεων και την
χρηματοδότηση των παραπάνω έργων από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
β) Την προμήθεια σύμφωνα με το αρθρ. 32 του
Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χωρίς
προηγούμενη
δημοσίευση
(άρθρο
32
της
Οδηγίας
2014/24/ΕΕ)».
ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 9 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθμ.
518/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
περί παράτασης του χρονικού διαστήματος
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
: «Εικονική περιήγηση μέσω φωτογραφιών 360ο
για επιλεγμένα σημεία της ΑΜΘ» Ε.Φ. 4071
ΚΑΕ 4071.9899.0001 Κωδ. Δράσης 201002004
με CPV 39294100-0 ,
Εγκρίνει : Α. Τον τρόπο ανάθεσης, Β. Τους
όρους διακήρυξης και Γ. Την επιτροπή
διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας
σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΔΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡIΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ»

11.

12.

13.

14.

15.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡIΖΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ» προϋπολογισμού
1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης
“Cross
Border
Planning
and
Infrastructure Measures for Flood
Protection”, FLOOD PROTECTION-5b
με ΚΑΕ 2017ΕΠ23160019 ΣΑΕΠ231/6.
Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 1ου
πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου με την προσφυγή
στη
διαδικασία
του
συνοπτικού
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του
Ν.4412/2016, του έργου: «Επισκευή
και
συντήρηση
οδικού
δικτύου
Π.Α.Μ.Θ.
(συνέχιση
του
έργου
2012ΕΠ03100000)» του υποέργου:
«Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας έτους
2020»
(CPV-34928300-1)
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με
Φ.Π.Α. και Β. Την επανάληψη του
διαγωνισμού με τροποποίηση των
όρων της Διακήρυξης.
Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης,
προσαρμογής και υποστήριξης ως
προς το Νέο Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό
679/2016 (General Data Protection
Regulation – GDPR) της ΠΑΜΘ»
συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00
ευρώ με Φ.Π.Α. με αριθμό διακήρυξης
1/2020 και αριθμό ΑΔΑ: Ψ5ΨΨ7ΛΒ41Γ και ΑΔΑΜ: 20PROC006649599.
Εισήγηση για την έγκριση 2ης
παράτασης της σύμβασης υλοποίησης
της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
«Δημιουργία ψηφιακής – σφαιρικής
αποτύπωσης σημείων ενδιαφέροντος
Π.Ε. Ροδόπης για ενημέρωση και
εξυπηρέτηση πολιτών».

προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Cross
Border Planning and Infrastructure Measures for
Flood Protection”, FLOOD PROTECTION-5b με
ΚΑΕ 2017ΕΠ23160019 ΣΑΕΠ-231/6.
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ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 6 υπέρ και 4 κατά)
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Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του
Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και
Περιφερειακών Συμβούλων.
726

Εισήγηση για την έγκριση του
πρακτικού Νο 1 της επιτροπής
αξιολόγησης, του διαγωνισμού για την
ανάδειξη προμηθευτή μηχανογραφικού
εξοπλισμού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας, με
προϋπολογισμό
69.812,00
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με

Εγκρίνει : 1) Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με την
προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του
ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου του
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» του υποέργου
«Προμήθεια Στηθαίων Ασφαλείας έτους 2020»
(CPV-34928300-1) σύμφωνα με το οποίο ο
διαγωνισμός είναι άγονος.
2) Την επανάληψη του διαγωνισμού με
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης
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Εγκρίνει το πρακτικό αρ. 2 του συνοπτικού
διαγωνισμού
«Παροχή
υπηρεσιών
συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης
ως προς το Νέο Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016
(General Data Protection Regulation – GDPR)
της ΠΑΜΘ»
συνολικού προϋπολογισμού
74.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
με αριθμό Διακήρυξης 2/2019 και με αριθμό
ΑΔΑ:
Ψ5ΨΨ7ΛΒ-41Γ
και
ΑΔΑΜ:
20PROC006649599
ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 9 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει την 2η παράταση της από 16/09/2020
υπογραφείσας
σύμβασης
1ΔΑ
για
την
υλοποίηση της δράσης «Δημιουργία ψηφιακής –
σφαιρικής αποτύπωσης σημείων ενδιαφέροντος
ΠΕ Ροδόπης για ενημέρωση και εξυπηρέτηση
πολιτών»,
ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 5 υπέρ και 4 κατά)
Εγκρίνει την μετακίνηση του κ. Ανδρέα
Καραγιώργη
Εντεταλμένου
Περιφερειακού
Συμβούλου Πρωτογενούς Τομέα.
ΑΠ ΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 6 υπέρ και 4 κατά)
Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της επιτροπής
αξιολόγησης, του διαγωνισμού για την ανάδειξη
προμηθευτή μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας, με
προϋπολογισμό
69.812,00
ευρώ

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή.

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης
τη
χαμηλότερη
τιμή
και
συγκεκριμένα την κατακύρωση και σύναψη
σύμβασης με το φυσικό πρόσωπο ΣΙΛΙΑΧΛΗΣ
Ν. – ΜΠΡΕΖΑΣ Σ.ΟΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

