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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 6/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί  επ’  αυτών.  
                                       

                                                                     
                                                              

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την 
πληρωμή χρηματικού ποσού σε 
υπάλληλο κατά τη με αριθμό 386/2008 
απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την 
καταβολή οικογενειακού επιδόματος. 
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Εγκρίνει  την πληρωμή χρηματικού ποσού σε 
υπάλληλο κατά τη με αριθμό 386/2008 απόφαση 
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας 
που αφορά την καταβολή οικογενειακού 
επιδόματος 

2. Εισήγηση για την έγκριση της 
Διακήρυξης, Προκήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου: 
«Ανακατασκευή και διαμόρφωση 
πεζοδρομίων και νησίδων του 
Διοικητηρίου της Π.Ε. Δράμας και των 
χώρων στάθμευσης», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 50.000,00 
ευρώ. 

       112 

Εγκρίνει την Διακήρυξη, Προκήρυξη και την 
συγκρότηση της επιτροπής του διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου: «Ανακατασκευή και 
διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του 
Διοικητηρίου της Π.Ε. Δράμας και των χώρων 
στάθμευσης», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
50.000,00 ευρώ. 

 

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

 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού Ι της επιτροπής 
διαγωνισμού με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, του έργου: 
«Καθαρισμός και άρση καταπτώσεων 
ρεμάτων, τάφρων και οχετών Π.Ε. 
Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
72.580,65 ευρώ.  
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Εγκρίνει το πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού 
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, του έργου: 
«Καθαρισμός και άρση καταπτώσεων ρεμάτων, 
τάφρων και οχετών Π.Ε. Θάσου» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 72.580,65 ευρώ. 

5. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
του έργου: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού 



του έργου: «Επέκταση δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας 
ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις 
στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού 
Λιμένα Καβάλας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 1.550.000,00 ευρώ. 

και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – 
επιστρώσεις στον προσήνεμο μόλο του Κεντρικού 
Λιμένα Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
1.550.000,00 ευρώ. 

6. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 
σχεδίου Διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας και σχεδίου προκήρυξης 
σύμβασης της και Β. Συγκρότησης 
τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού του 
έργου με τίτλο: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» υποέργο: 
«Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 
οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 
2020», προϋπολογισμού μελέτης 
800.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το σχέδιο της Διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας και το σχέδιο της προκήρυξης 
σύμβασης της και Β. Συγκρότησης τριμελούς 
Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο: 
«Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου 
Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020», προϋπολογισμού 
μελέτης 800.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

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

8. Εισήγηση για την έγκριση 
πρωτοκόλλων παραλαβής της 
υπηρεσίας: «Δαπάνη μεταφοράς 
μαθητών Π.Ε. Έβρου για την περίοδο 
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019». 
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της 
υπηρεσίας: «Δαπάνη μεταφοράς μαθητών Π.Ε. 
Έβρου για την περίοδο Νοέμβριος - Δεκέμβριος 
2019». 

9. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρωτοκόλλου παραλαβής της 
προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για 
της Υπηρεσίες περιοχών 
Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Κήποι 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
χρονικής παράτασης  σύμβασης. 
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα της προμήθειας 
πετρελαίου θέρμανσης για της Υπηρεσίες 
περιοχών Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Κήποι 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω χρονικής 
παράτασης  σύμβασης. 

 

10. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης των με αριθμό 877/2019 
και 64/2020 αποφάσεων της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση των με αριθμό 877/2019 
και 64/2020 αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής 
δημοπράτησης των αποτελεσμάτων 
του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
υποδομών και αποκατάσταση βλαβών 
στην Ε.Ο.51 από τελωνειακό σταθμό 
Καστανέων μέχρι την συνοριακή 
γραμμή» με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού 45.680,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α.   
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Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής δημοπράτησης 
των αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση υποδομών 
και αποκατάσταση βλαβών στην Ε.Ο.51 από 
τελωνειακό σταθμό Καστανέων μέχρι την 
συνοριακή γραμμή» με κριτήριο αξιολόγησης τη 
χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 
45.680,00 ευρώ με Φ.Π.Α.   

12. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού ολοκλήρωσης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη για το υποέργο: 
«Προμήθεια 1.500,00 τόνων πλυμένου 
αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού 
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου 

- 

 
 
Αποσύρει το θέμα 



2019 - 2020» σε βάρος του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού 
Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 
70.308,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού ολοκλήρωσης της 
Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
για το υποέργο: «Αποκατάσταση 
επειγουσών και επικίνδυνων φθορών 
γέφυρας του πρωτεύοντος επαρχιακού 
οδικού δικτύου Νο6 στη Χ.Θ. 0+970 
πλησίον του οικισμού Μάνδρας με 
Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ93100006 της ΣΑΕΠ 
931» προϋπολογισμού 55.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό ολοκλήρωσης της Επιτροπής 
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη για το υποέργο: «Αποκατάσταση 
επειγουσών και επικίνδυνων φθορών γέφυρας του 
πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο6 στη 
Χ.Θ. 0+970 πλησίον του οικισμού Μάνδρας με 
Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ93100006 της ΣΑΕΠ 931» 
προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

14. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού 2 (αξιολόγηση 
δικαιολογητικών μειοδοτών) της 
Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και 
αναλωσίμων γραφείου, τόνερ, 
μελανιών και λοιπών αναλωσίμων 
εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φαξ 
κλπ μηχανών για τις ανάγκες των 
επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ., 
της Π.Ε. Ροδόπης, των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης και του 
Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Ροδόπης για 24 μήνες με 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει το πρακτικό 2 (αξιολόγηση 
δικαιολογητικών μειοδοτών) της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου, τόνερ, 
μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτυπωτών, 
πολυμηχανημάτων, φαξ κλπ μηχανών για τις 
ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ., 
της Π.Ε. Ροδόπης, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
Ν. Ροδόπης και του Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Ροδόπης για 24 
μήνες με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με 
Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ. 

 

15. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προσωρινού μειοδότη 
του διαγωνισμού της υπηρεσίας με 
τίτλο: «Προμήθεια υλικών φωτεινής 
σηματοδότησης του εθνικού και 
επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Ροδόπης έτους 2019-20», 
προϋπολογισμού 37.268,20 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού της 
υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών φωτεινής 
σηματοδότησης του εθνικού και επαρχιακού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2019-
20», προϋπολογισμού 37.268,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 

16. Εισήγηση για την έγκριση των όρων 
διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού του 
υποέργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 
0+00 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση 
Μουσά στη Χ.Θ. 13+960» 
προϋπολογισμού 12.450.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α., του έργου: «Βελτίωση – 
Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – 
παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. 
Έβρου». 
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Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: «Περιοχή 
Μαρώνειας Χ.Θ. 0+00 έως αρχαιολογικό χώρο 
βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960» προϋπολογισμού 
12.450.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., του έργου: 
«Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – 
παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου». 

17. Εισήγηση για την έγκριση 
δικαιολόγησης απουσίας μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής από τη 
συνεδρίαση. 

- 

Αποσύρει το θέμα 



18. Εισήγηση για την επικύρωση του 
πρακτικού της 3ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 
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Επικυρώνει το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση 

μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, 

Αντιπεριφερειαρχών και 

Περιφερειακών Συμβούλων της 

Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει τις μετακινήσεις του κ. Γεώργιου 
Παπαδόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και 
του κ.Τσώνη Αθανασίου, Αντιπεριφερειάρχη 
Τουρισμού της  Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης, 

20. Εισήγηση για την έγκριση 
τροποποίησης της με αριθμό 11/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και την έγκριση του διορθωμένου 
σχεδίου διακήρυξης και περίληψης 
διακήρυξης για τη διεξαγωγή 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης 
αγροκτήματος Ποδοχωρίου», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 50.000,00 
ευρώ και της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 11/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και την 
έγκριση του διορθωμένου σχεδίου διακήρυξης και 
περίληψης διακήρυξης για τη διεξαγωγή 
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης 
αγροκτήματος Ποδοχωρίου», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 50.000,00 ευρώ και της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

21. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 2 
(αξιολόγηση δικαιολογητικών 
μειοδοτών) της Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 
κοινής αλληλογραφίας και δεμάτων 
(courier) και ταχυμεταφοράς 
βιοπαθολογικών υλικών για τις ανάγκες 
των επιτελικών υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. & της Π.Ε. Ροδόπης για 
διάστημα (24) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης (Οικ. έτη 
2020, 2021), με συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 2 (αξιολόγηση 
δικαιολογητικών μειοδοτών) της Επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κοινής αλληλογραφίας 
και δεμάτων (courier) και ταχυμεταφοράς 
βιοπαθολογικών υλικών για τις ανάγκες των 
επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. & της Π.Ε. 
Ροδόπης για διάστημα (24) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης (Οικ. έτη 2020, 2021), με 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
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