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ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27-08-2021 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 21/2021 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 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 

537 

ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες οικονομικού έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 
καθώς και τη διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της 
πίστωσης ποσού 8.200,00 ευρώ της δράσης: 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA 
ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2021» της Περιφέρειας  
Α.Μ.Θ.,  δια  της  Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου, 
σύμφωνα με τις ΚΥΑ των αρμόδιων 
Υπουργείων, λόγω συνθηκών covid-2019 οι 
οποίες θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική 
περίοδο. 
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Εγκρίνει  την εξειδίκευση της πίστωσης 
ποσού 8.200,00 ευρώ της δράσης: 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA 
EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2021» της 
Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.,  δια  της  Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με τις ΚΥΑ των 
αρμόδιων Υπουργείων, λόγω συνθηκών 
covid-2019 οι οποίες θα ισχύουν τη 
δεδομένη χρονική περίοδο. 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 
υποχρεώσεων του έτους 2021 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες υποχρεώσεων του 
έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και τη διάθεση πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού.  
 

4. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ 
της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: 
«Συντήρηση κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας εκτός 
διοικητηρίου» προϋπολογισμού 50.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει  το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας εκτός 
διοικητηρίου» προϋπολογισμού 50.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι 
της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: 
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής 

     541 
Εγκρίνει το Πρακτικό Ι της Επιτροπής 
Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και 



προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων 
δυτικής πεδιάδας Νέστου» προϋπολογισμού 
11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας 
Νέστου» προϋπολογισμού 11.590.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

6. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση του 
αποτελέσματος της κλήρωσης επιλογής 
προσωρινού αναδόχου και Β) Διαβίβαση 
Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του 
έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση χώρων 
πρασίνου, Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού 53.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει:  Α) το αποτέλεσμα της κλήρωσης 
επιλογής προσωρινού αναδόχου και Β) τη 
διαβίβαση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής 
διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση και 
συντήρηση χώρων πρασίνου, Διοικητηρίου 
Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 53.400,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης 
καθώς και τη διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής της 
δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ΙΧ 
επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της 
Αστικής Εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΜΘ ¨Η 
ΣΤΗΡΙΞΗ¨» στην Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Ξάνθης. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάν 
παραχώρησης της χρήσης ΙΧ επιβατικού 
αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της Αστικής 
Εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΜΘ ¨Η 
ΣΤΗΡΙΞΗ¨» στην Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Ξάνθης. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη 
συζήτηση τεσσάρων εφέσεων, δημοσίων 
υπαλλήλων που αφορούν μισθολογικές 
διαφορές. 
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Εγκρίνει την ανάθεση δικαστικής 
εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση 
τεσσάρων εφέσεων, δημοσίων υπαλλήλων 
που αφορούν μισθολογικές διαφορές. 

10. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 465/2021 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 
465/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 
οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού και 
έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και τη διάθεση πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού και την ανάκληση 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Έβρου. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2021, των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 
2021. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει  τις δαπάνες του οικονομικού έτους 
2021, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και 
τη διάθεση πιστώσεων του 
προϋπολογισμού 2021. 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση της παράτασης 
(ενεργοποίηση προαίρεσης παράτασης) των 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σύμφωνα 
με τις 18PROC003578100 και 
19PROC005443955 διακηρύξεις. 
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Εγκρίνει την παράταση (ενεργοποίηση 
προαίρεσης παράτασης) των συμβάσεων 
μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τις 
18PROC003578100 και 
19PROC005443955 διακηρύξεις. 



14. Εισήγηση για την έγκριση - εξειδίκευση 
των δαπανών και υλοποίησης της δράσης με 
τίτλο: «Εικαστική, καλλιτεχνική Έκθεση ταξίδι 
σε 3 Δήμους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
(Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα)» δια 
της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, 
συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών και 
υλοποίησης της δράσης με τίτλο: 
«Εικαστική, καλλιτεχνική Έκθεση ταξίδι σε 3 
Δήμους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, Καβάλα)» δια της Δ/νσης 
Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και Τουρισμού, συνολικού 
προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

15. Εισήγηση για την διαπίστωση ανάγκης 
ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό 
εξειδικευμένο γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή-
Λογιστή/Ελεγκτική Εταιρεία για την 
«Καταγραφή και αποτίμηση παγίων καθώς 
και πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, 
απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών 
διαθεσίμων, συσχέτιση των ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων & των 
λογαριασμών τάξεως, σύνταξη ισολογισμού 
απογραφής έναρξης, Κατάρτιση  και 
παραμετροποίηση λογιστικού σχεδίου βάσει 
των διεθνών λογιστικών προτύπων, για την 
μετάβαση της Π.Α.Μ.Θ. σε Διπλογραφικό 
Σύστημα Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής 
παρακολούθησης (Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο». 
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Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών σε 
εξωτερικό εξειδικευμένο γραφείο Ορκωτού 
Ελεγκτή-Λογιστή/Ελεγκτική Εταιρεία για την 
«Καταγραφή και αποτίμηση παγίων καθώς 
και πάσης φύσεως περιουσιακών 
στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και 
χρηματικών διαθεσί-μων, συσχέτιση των 
ΚΑΕ του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 
& των λογαριασμών τάξεως, σύνταξη 
ισολογισμού απογραφής έναρξης, 
Κατάρτιση  και παραμετροποίηση 
λογιστικού σχεδίου βάσει των διεθνών 
λογιστικών προτύπων, για την μετάβαση 
της Π.Α.Μ.Θ. σε Διπλογραφικό Σύστημα 
Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής 
παρακολούθησης (Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο». 
 

16. Εισήγηση για την διαπίστωση ανάγκης 
συνεργασίας με ανάθεση υπηρεσιών σε 
εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή/Φοροτεχνικό 
Α’ τάξης για την λογιστική και φορολογική 
παρακολούθηση της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης κατά την εφαρμογή 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (Διπλογραφικό 
Σύστημα). 
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Εγκρίνει τη συνεργασία με ανάθεση 
υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη 
Λογιστή/Φοροτεχνικό Α’ τάξης για την 
λογιστική και φορολογική παρακολούθηση 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης κατά την εφαρμογή Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου (Διπλογραφικό 
Σύστημα). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση πρόσληψης 
ενός ατόμου του κλάδου ΥΕ Εργατών, που 
αφορά το Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του 
δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το 
άρθρο 51 του N.1892/1990 και επιχειρήσεων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) 
του Ν.3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 
ετών». 
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Εγκρίνει  την πρόσληψη ενός ατόμου του 
κλάδου ΥΕ Εργατών, που αφορά το 
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, 
φορέων και οργανισμών του δημοσίου 
τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 
51 του N.1892/1990 και επιχειρήσεων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) 
του Ν.3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 
ετών». 
 

18. 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. 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης 
υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή/και 
εργάσιμων ημερών και ωρών. 
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Εγκρίνει τη μετακίνηση υπηρεσιακών 
οχημάτων εκτός νομού ή/και εργάσιμων 
ημερών και ωρών. 
 



20. Εισήγηση για την έγκριση του από 4-8-21 
Πρακτικού ΙΙ για την παροχή επιστημονικής 
υπηρεσίας με τίτλο: «Έκδοση πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης για την έδρα της Π.Ε. 
Ροδόπης (Πρώην Νομαρχία)» με 
προσφερόμενη τιμή 3.014,38 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 
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Ε γκ ρ ί ν ε ι   το από 4-8-21 Πρακτικό ΙΙ για 
την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με 
τίτλο: «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης για την έδρα της Π.Ε. Ροδόπης 
(Πρώην Νομαρχία)» με προσφερόμενη τιμή 
3.014,38 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

21. Εισήγηση για την έγκριση του από 2-8-21 
Πρακτικού ΙΙ για την παροχή επιστημονικής 
υπηρεσίας με τίτλο: «Ενεργειακή 
Επιθεώρηση για κατάταξη των κτιρίων που 
στεγάζουν υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ. 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», 
προϋπολογισμού 15.718,89 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 

557    

Εγκρίνει  το από 2-8-21 Πρακτικό ΙΙ για την 
παροχή επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Ενεργειακή Επιθεώρηση για κατάταξη των 
κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της 
Π.Α.Μ.Θ. αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», 
προϋπολογισμού 15.718,89 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 

22. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 7ης 
παράτασης της μελέτης: «Εκούσιος 
Αναδασμός αγροκτήματος Κουτσό  Ν. 
Ξάνθης». 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει τη χορήγηση 7ης παράτασης της 
μελέτης: «Εκούσιος Αναδασμός 
αγροκτήματος Κουτσό  Ν. Ξάνθης». 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 5ης 
παράτασης της υπηρεσίας: «Μελέτη 
Αναδασμού Αγροκτήματος Σουνίου». 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει τη χορήγηση 5ης παράτασης της 
υπηρεσίας: «Μελέτη Αναδασμού 
Αγροκτήματος Σουνίου» 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 
Ι του Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου του Υποέργου: «Αποκατάσταση 
ιρλανδικής διάβασης Λίσσου στο τμήμα 
Φιλλύρα - Αρριανά», του έργου: 
«Αναβάθμιση ιρλανδικών διαβάσεων και 
βελτίωση επαρχιακής οδού 
Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή - Αρριανά» 
προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑΤ Α ΠΛ ΕΙ ΟΨ ΗΦΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό Ι του Διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου: 
«Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης 
Λίσσου στο τμήμα Φιλλύρα - Αρριανά», του 
έργου: «Αναβάθμιση ιρλανδικών διαβάσεων 
και βελτίωση επαρχιακής οδού 
Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή - Αρριανά» 
προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

25. Εισήγηση για την έγκριση άγονης 
επαναληπτικής δημοπρασίας για μίσθωση 
ακινήτου που αφορά το Αγροτικό Κτηνιατρείο 
Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Π.Α.Μ.Θ-
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και έγκριση 
για απευθείας  μίσθωσης  ακίνητου για τη 
στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Π.Α.Μ.Θ. - 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 
 

561 

Εγκρίνει την επαναληπτική δημοπρασία για 
μίσθωση ακινήτου που αφορά το Αγροτικό 
Κτηνιατρείο Σαμοθράκης της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της 
Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
και την απευθείας  μίσθωση  ακίνητου για 
τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Π.Α.Μ.Θ. - 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 

26.  Εισήγηση για την έγκριση κίνησης του 
υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Έβρου με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5260 οποιαδήποτε 
ημέρα και ώρα της εβδομάδας 
συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και 
Κυριακής για το χρονικό διάστημα από 1 
Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου στα πλαίσια 
υλοποίησης του προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών. 
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Εγκρίνει  την κίνηση του υπηρεσιακού 
οχήματος της Π.Ε. Έβρου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΗ 5260 οποιαδήποτε 
ημέρα και ώρα της εβδομάδας 
συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και 
Κυριακής για το χρονικό διάστημα από 1 
Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου στα πλαίσια 
υλοποίησης του προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών. 



27. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 
2 της επιτροπής αξιολόγησης του 
διαγωνισμού για την διενέργεια και 
αξιολόγηση προσφορών του συνοπτικού 
Διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια τόνερ, 
γραφίτη, μελανιών και λοιπών αναλωσίμων 
εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φαξ, 
φωτοαντιγραφικών μηχανών γραφείου για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας, των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και του Κ.Ε.Σ.Υ.  Ν. 
Δράμας. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει  το Πρακτικό Νο 2 της επιτροπής 
αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 
διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών του 
συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: 
«Προμήθεια τόνερ, γραφίτη, μελανιών και 
λοιπών αναλωσίμων εκτυπωτών, 
πολυμηχανημάτων, φαξ, 
φωτοαντιγραφικών μηχανών γραφείου για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, των 
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και 
του Κ.Ε.Σ.Υ.  Ν. Δράμας. 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού II 
προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας 
από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για 
την ανάδειξη αναδόχου της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού της υπηρεσίας: 
«Οριστική μελέτη για την κατασκευή 
πεζοδρομίου στην Επαρχιακή οδό Νο17 
Καμαριώτισσα – Σαμοθράκη» εκτιμώμενης 
αξίας 59.771,12 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό II προσδιορισμού της 
πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη 
αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Οριστική 
μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίου 
στην Επαρχιακή οδό Νο17 Καμαριώτισσα – 
Σαμοθράκη» εκτιμώμενης αξίας 59.771,12 
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση προμήθειας 
ειδών πρώτης ανάγκης για την στήριξη 
ευπαθών ομάδων πληθυσμού των 
πυρόπληκτων περιοχών στις περιοχές της 
Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. 
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Εγκρίνει την προμήθεια ειδών πρώτης 
ανάγκης για την στήριξη ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού των πυρόπληκτων περιοχών 
στις περιοχές της Πελοποννήσου και της 
Στερεάς Ελλάδας. 
 

30. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση των όρων 
διακήρυξης με τη 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 βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής της υπηρεσίας: «Μελέτη 
στατικού ελέγχου και αποκατάστασης 
προβλημάτων φορέα και βάθρων της 
γέφυρας Μαΐστρου στο ρέμα Ειρήνης επί του 
Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου ΕΟ2» 
με την προεκτιμώμενη δαπάνη 71.300,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Συγκρότηση των 
γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει: Α) τους όρους διακήρυξης 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 βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας - τιμής της υπηρεσίας: «Μελέτη 
στατικού ελέγχου και αποκατάστασης 
προβλημάτων φορέα και βάθρων της 
γέφυρας Μαΐστρου στο ρέμα Ειρήνης επί 
του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου 
ΕΟ2» με την προεκτιμώμενη δαπάνη 
71.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β) τη 
συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων 
του διαγωνισμού. 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση του 
πρακτικού διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 
του ν.4412/16 για την ανάθεση υπηρεσιών 
καθαρισμού κτηρίων της ΠΑΜΘ και της ΠΕ 
Ροδόπης για το 2021 (έως την ολοκλήρωση 
της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας) 
εκτιμώμενης αξίας έως 28.000,00 ευρώ και 
την κατακύρωση της σύμβασης. 
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ΑΠ ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ 
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει το πρακτικό διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του 
άρθρου 32 του ν.4412/16 για την ανάθεση 
υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων της ΠΑΜΘ 
και της ΠΕ Ροδόπης για το 2021 (έως την 
ολοκλήρωση της τρέχουσας διαγωνιστικής 
διαδικασίας) εκτιμώμενης αξίας έως 
28.000,00 ευρώ και την κατακύρωση της 
σύμβασης. 



 
 
 
 

                                                                                                Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

 
 

                                                                                                 ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  

 
                                                                                                

32. Εισήγηση για την έγκριση 
προγραμματικής σύμβασης για τη 
συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της Π.Ε. 
Δράμας στην πολιτιστική-αθλητική εκδήλωση 
«ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 2021»(Κωδικός έργου 
210811012) και ορισμός ενός Εκπροσώπου 
της Π.Α.Μ.-Θ. με τον αναπληρωτή του κατά 
το άρθρο 9 στην κοινή επιτροπή για την 
εφαρμογή της σύμβασης. 

 

568 

Εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση για 
τη συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της 
Π.Ε. Δράμας στην πολιτιστική-αθλητική 
εκδήλωση «ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΝΟΥ 
ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
2021»(Κωδικός έργου 210811012) και 
ορισμός ενός Εκπροσώπου της Π.Α.Μ.-Θ. 
με τον αναπληρωτή του κατά το άρθρο 9 
στην κοινή επιτροπή για την εφαρμογή της 
σύμβασης. 

33. Εισήγηση για την έγκριση:  Α. Του 
Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης 
(τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Πρόγραμμα 
των απαιτούμενων μελετών, Τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας του έργου), Β. Του τεύχους 
της Συγγραφής Υποχρεώσεων, Γ.  Του 
τεύχους Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Δ. Της 
Διακήρυξης, Ε. Της Περίληψης Διακήρυξης, 
ΣΤ. Της Προκήρυξης και Ζ. Της σύστασης 
της Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», 
προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α., για επαναδημοπράτηση της μελέτης. 
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Εγκρίνει: Α. Τον Φάκελο Δημόσιας 
Σύμβασης Μελέτης (τεύχος Τεχνικών 
Δεδομένων, Πρόγραμμα των απαιτούμενων 
μελετών, Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του 
έργου), Β. Το τεύχος της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, Γ.  Το τεύχος 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Δ. Την 
Διακήρυξη, Ε. Την Περίληψη Διακήρυξης, 
ΣΤ. Την Προκήρυξη και Ζ. Την σύσταση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας: 
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», 
προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α., για επαναδημοπράτηση της 
μελέτης. 

34. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το 
σχολικό έτος 2021-2022, με την διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης. 
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Εγκρίνει την ανάθεση νέου δρομολογίου 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, για το σχολικό έτος 2021-2022, με 
την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης. 


