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ΚΟΜΟΤΗΝΗ  31 - 3 - 2020 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 12/2020 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 δαπανών 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων 
της Π.Ε. Καβάλας καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
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Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού. 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου 
διακήρυξης και της περίληψης διακήρυξης 
για τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης Ν. 
Καρβάλης», προϋπολογισμού 60.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. και επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
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Εγκρίνει το  σχέδιο διακήρυξης και της περίληψης 
διακήρυξης για τη διεξαγωγή συνοπτικού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης Ν. 
Καρβάλης», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

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

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

 

241 

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

5. 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. 
 



 
6. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων 

της διακήρυξης και Β) Της συγκρότησης 
των επιτροπών (1. Διενέργειας & 
αξιολόγησης, 2. Εξέτασης ενστάσεων, 3. 
Παρακολούθησης & παραλαβής) του 
συνοπτικού 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 Π.Α.Μ.Θ.» 
συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. και με αριθμό διακήρυξης 
1/2020. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α ΠΛ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 
 
 
Εγκρίνει του όρους της διακήρυξης του συνοπτικού 
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 Π.Α.Μ.Θ.» 
συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. και με αριθμό διακήρυξης 1/2020. και την  
συγκρότηση των επιτροπών (1. Διενέργειας & 
αξιολόγησης, 2. Εξέτασης ενστάσεων, 3. 
Παρακολούθησης & παραλαβής) 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής κατά την συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης του Θωμά Χατζόπουλου κατά 
της με αριθμό Ρ-ΜΕΤΑΦ 136339/12111/7-
9-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Α.Μ.Θ.  και κατά της με αριθμό 17449/8-
11-2018 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης που αφορά την ανάκληση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος. 
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Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στην 
δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου Νομική Σύμβουλο 
της ΠΑΜΘ/ ΠΕ Έβρου με έμμισθη σχέση 
προκειμένου να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει 
την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας –Θράκης, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά 
την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Θωμά 
Χατζόπουλου κατά της με αριθμό Ρ-ΜΕΤΑΦ 
136339/12111/7-9-2018 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  και κατά της με αριθμό 
17449/8-11-2018 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
που αφορά την ανάκληση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος στη δικάσιμο της 26 ης Μαϊου 2020 
και σε τυχόν αναβολές αυτής καθώς επίσης και τον 
γενικότερο χειρισμό αυτής.  

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

 

- 

Αποσύρει το θέμα 

9. Εισήγηση για την επικύρωση του 
πρακτικού της 8ης και 9ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 
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Επικυρώνει τα πρακτικά της 8ης και 9ης 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 
2020. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων 
του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών 
και Περιφερειακών Συμβούλων της 
Π.Α.Μ.Θ. 

 

- 

Αποσύρει το θέμα 

11. Εισήγηση για την αναβολή των 
διαδικασιών διενέργειας του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την «Φύλαξη δύο (2) 
κτιρίων της Περιφέρειας (Γ.Κακουλίδη 1 & 
Λ. Δημοκρατίας 1– Κομοτηνή) και του 
Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου 
Κομοτηνής (Μέγαρο Μουσικής 
Κομοτηνής) για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών. 
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Αναβάλει τις διαδικασίες διενέργειας του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Φύλαξη δύο (2) 
κτιρίων της Περιφέρειας (Γ.Κακουλίδη 1 & Λ. 
Δημοκρατίας 1– Κομοτηνή) και του Πολιτιστικού και 
Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής (Μέγαρο 
Μουσικής Κομοτηνής) για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών. 



12.  Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού 1 
(αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 
– τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
(διαστάσεων Α4 & Α3) 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 το έτος 2020», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά με 
βάσει τη τιμή», με συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη 12.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%.», (α/α διακήρυξης: 2/2020). 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 1 (αξιολόγηση 
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) της 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 
(διαστάσεων Α4 & Α3) 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 το έτος 
2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
με βάσει τη τιμή», με συνολική προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24%.», (α/α διακήρυξης: 2/2020). 

13. Εισήγηση για την έγκριση  μετάθεσης της 
ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών του 
έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» 
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020»,   το οποίο 
έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 531  με  ΑΡ. 
ΕΡΓΟΥ: 2014ΕΠ53100006,  και  
προϋπολογισμό μελέτης 800.000,00 €  με 
Φ.Π.Α.   
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Εγκρίνει την μετάθεση της ημερομηνίας και ώρας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του 
έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2012ΕΠ03100000)» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020»,   το οποίο έχει ενταχθεί 
στη ΣΑΕΠ 531  με  ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 
2014ΕΠ53100006,  και  προϋπολογισμό 
μελέτης 800.000,00 €  με Φ.Π.Α.   

14. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 1 
της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
του έργου της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας Π.Α.Μ.Θ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 2022. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α ΠΛ Ε Ι Ο ΨΗ ΦΙ Α 

(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 
 
 
Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού του έργου της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2013ΕΠ03100000) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 
2022. 
 

1.  Εισήγηση για την έγκριση των 
κατεπειγόντων δαπανών περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊου covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ (σκέλος 
20%) και της ΠΕ Ροδόπης του 
οικονομικού έτους 2020 και τη δέσμευση 
της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 
14.977,50€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 
0072 και ποσού 23.000,00€ στον ΚΑΕ 
5152.0007 του ΕΦ 0072), δυνάμει της 
από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 
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Εγκρίνει τις κατεπείγουσες δαπάνες περιορισμού 
της διάδοσης του κορωνοϊου covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της 
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του 
οικονομικού έτους 2020 και τη δέσμευση της 
αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 14.977,50€ 
στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 0072 και ποσού 
23.000,00€ στον ΚΑΕ 5152.0007 του ΕΦ 0072), 
δυνάμει της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 



2. Εισήγηση για την έγκριση των 
κατεπειγόντων δαπανών περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού  της ΠΕ Καβάλας του 
οικονομικού έτους 2020 και τη δέσμευση 
της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 
14.977,50€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 
3072), δυνάμει της από 11.03.2020 ΠΝΠ 
(ΦΕΚ Α΄55), για λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας. 
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Εγκρίνει τις κατεπείγουσες δαπάνες περιορισμού 
της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού  
της ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2020 και τη 
δέσμευση της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 
14.977,50€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 3072), 
δυνάμει της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

ο 
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