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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   22- 12 - 2020 
 

                

 

                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 48/2020 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 του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Συντήρηση – 
ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο 
Δοξάτου έως Κεφαλάρι κατά τμήματα» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 300.000,00 
ευρώ. 
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Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – 
ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο Δοξάτου 
έως Κεφαλάρι κατά τμήματα» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 300.000,00 ευρώ  

2. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της 
επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Επισκευές φθορών γεφυρών – 
τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. 
Δράμας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
200.000,00 ευρώ.  
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Επισκευές φθορών γεφυρών – 
τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 200.000,00 ευρώ 
και την κατακύρωση του έργου . 

3. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
ακαταλληλότητα ή μη, του οχήματος με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1457 της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Δράμας όσον αφορά τη θέση του σε 
κυκλοφορία. 
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Κρίνει ως ακατάλληλο  το όχημα με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΥ 1457 της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας όσον αφορά 
τη θέση του σε κυκλοφορία σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση της Ειδικής  Επιτροπής 
ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας. 

4. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της 
Διακήρυξης, Β. Της Περίληψης 
Διακήρυξης, Γ. Της Προκήρυξης και Δ. 
Της σύστασης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή 
συντήρηση του κτιρίου του δημοσίου 
ΚΤΕΟ της Π.Ε. Δράμας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 340.000,00 
ευρώ 
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Εγκρίνει :α)  το σχέδιο διακήρυξης  του έργου: 
«Επισκευή συντήρηση του κτιρίου του δημοσίου 
ΚΤΕΟ της Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 340.000,00 ευρώ. β) το  σχέδιο 
προκήρυξης  γ)  το σχέδιο περίληψης της 
διακήρυξης  δ) την συγκρότηση της επιτροπής 
του διαγωνισμού  

5. Εισήγηση για την προέγκριση δαπανών 
του οικονομικού έτους 2021 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας.  
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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 την προέγκριση των δαπανών  του 
έτους 2021  των Διευθύνσεων της ΠΕ 
Καβάλας  



6. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ 
του έργου: «Κατασκευή οχετού επί της 
εθνικής οδού Λιμένα - Λιμεναρίων 
μεταξύ Σωτήρα - Καλλιράχης και 
αντικατάσταση - επανακατασκευή 
υφιστάμενου οχετού στην Καλλιράχη 
(θέση Κλίσμα)» και της αύξησης του 
οικονομικού  αντικειμένου της Αρχικής 
Σύμβασης σε ποσοστό 10,40%€ 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 
του Ν.4412/2016, προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 117.330,49 ευρώ. 
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Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή 
οχετού επί της εθνικής οδού Λιμένα - Λιμεναρίων 
μεταξύ Σωτήρα - Καλλιράχης και αντικατάσταση 
- επανακατασκευή υφιστάμενου οχετού στην 
Καλλιράχη (θέση Κλίσμα)»με τον οποίο 
αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της 
σύμβασης κατά 11.050,76€, με ποσοστό 
αύξησης 10,40% < 15%,  συνολικού 
προϋπολογισμού 117.330,49€ με Φ.Π.Α 24%. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
37 της Επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των (υπο)φακέλων των 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 
(Ν.4713/2020 ΦΕΚ146/Α) των 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Α/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης 
για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2020-
21, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 28.401,81 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 37 της Επιτροπής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής 
– τεχνικής προσφοράς καθώς και της 
οικονομικής προσφοράς, για την ανάθεση 
κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (Ν. 4713/2020 
ΦΕΚ146/Α)   των δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης 
για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2020-21, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
28.401,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, 

8. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
άσκηση ή μη, έφεσης κατά της με αριθμό 
715/2020 οριστικής απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής που αφορά επιβολή 
προστίμου που προκύπτει από τεχνικό 
έλεγχο οχήματος.  

 

794 

 
Τη μη άσκηση έφεσης  κατά της  με αριθμό 
715/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου 
με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» 
υποέργο: «Συντήρηση Διοικητηρίου της 
Π.Ε. Ξάνθης, ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 399.999,99 
ευρώ.  
 

        - 

Αποσύρει το θέμα 
 

10. 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 2.930,80 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το από 04/12/2020 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, για το σχολικό έτος  
2020-2021, με συνολικό προϋπολογισμό το 
ποσό των 2.934,80 €  μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

11. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της Διαδικασίας 
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Εγκρίνει το από 07/12/2020 πρακτικό της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς 



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. 

δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου νέων δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών της Π.Ε. Έβρου, για το σχολικό έτος  
2020-2021, με συνολικό προϋπολογισμό το 
ποσό των 6.673,80 €  μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, 

12. 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 3.130,75 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το από  04/12/2020 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, για το σχολικό έτος  
2020-2021, με συνολικό προϋπολογισμό το 
ποσό των 3.130,75 €  μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

13. 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 6.297,00 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

798 

Εγκρίνει το από 07/12/2020 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, για το σχολικό έτος  
2020-2021, με συνολικό προϋπολογισμό το 
ποσό των 6.297,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

14. Εισήγηση για την έγκριση του 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, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, χαμηλότερη τιμή, της προμήθειας 
«Στηθαίων ασφαλείας έτους 2020»  
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Συνοπτικού Διαγωνισμού με την προσφυγή στη 
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το 
άρθρο 117 του ν..4412/2016, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της  
προμήθειας «Στηθαίων ασφαλείας έτους 2020»  
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης με το σύστημα υποβολής 
προσφορών «επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του 
Ν.4412/2016, καθώς και ορισμό 
επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΕΠΤΗΣ». Εκτιμωμένη αξία σύμβασης: 
4.275.000,00€. Αρχική σύμβαση: 
2.850.000,00€. Προαίρεση: 
1.425.000,00€  με Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης με το σύστημα 
υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους 
ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, καθώς και 
ορισμό επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ». Εκτιμωμένη αξία 
σύμβασης: 4.275.000,00€. Αρχική σύμβαση: 
2.850.000,00€. Προαίρεση: 1.425.000,00€  με 
Φ.Π.Α. 

16. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 
1 (αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών) και Νο 2 
(αποσφράγισης και αξιολόγησης 
οικονομικών προσφορών) του 
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 (αποσφράγισης και 
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών) και Νο 2 (αποσφράγισης 
και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) του 
διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες 



διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας με 
τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και 
ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης 
ετών 2020, 2021 & 2022» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 599.912,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2020, 2021 & 
2022» ενδεικτικού προϋπολογισμού 599.912,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

17. Εισήγηση για την επικύρωση των 
πρακτικών της 45ης και 46ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, έτους 2020.   
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Επικυρώνει τα πρακτικά της 45ης και 46ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
έτους 2020.   
 

18. Εισήγηση για την έγκριση  ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της 
Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής 
  κατά τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής  και της προσφυγής της 
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ στρεφόμενη 
κατά της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα 
στη  δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου Νομική 
Σύμβουλο της Περιφέρειας ΑΜΘ με έμμισθη 
σχέση, όπως παρασταθεί και εκπροσωπήσει την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της 
αίτησης αναστολής και της προσφυγής της 
ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ, κατά τις δικασίμους 
αυτών και σε τυχόν αναβολές ή εφέσεις επί 
αυτών καθώς επίσης και για τον γενικότερο 
χειρισμό της υπόθεσης.   

19. Εισήγηση για την 
έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 
722/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως 
προς τον ορισμό προέδρου και 
αναπληρωματικού προέδρου της 
επιτροπής διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 
722/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ ως προς τον 
ορισμό προέδρου και αναπληρωματικού 
προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού. 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 780/10-
12-2020  Απόφασης της Οικονομική 
Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
780/10-12-2020  Απόφασης της Οικονομική 
Επιτροπής. 
 

 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                


