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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   7- 4 - 2020 
 

                

 

                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 13/2020 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 τροποποίησης 
της με αριθμό 233/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 233/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, 
Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και 
επιτροπής διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση 
του έργου: «Συντήρηση – Εξοπλισμός 
τελωνείου και σήραγγας Εξοχής» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 55.000,00 ευρώ. 
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Εγκρίνει την Διακήρυξη, την Προκήρυξη, την 
περίληψη Διακήρυξης και την επιτροπή διαγωνισμού 
για τη Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – 
Εξοπλισμός τελωνείου και σήραγγας Εξοχής» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 55.000,00 ευρώ. 
 
 
 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
κατά την συζήτηση της έφεσης που άσκησε η 
Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ. 
ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της με 
αριθμό Α317/2019 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στους δικηγόρους Γούναρη Κωνσταντίνο ή/και 
Αποστολίδη Κυριάκο. 
 

4. 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 την διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 226/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 226/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο6 
της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διεθνούς ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχων της προμήθειας εξοπλισμού για τη 
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Εγκρίνει το πρακτικό Νο6 της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχων της προμήθειας εξοπλισμού για τη 
λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς 



λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου 
Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, 
προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 
 

Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 
650.000,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 
 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 
πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας 
Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την 
επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του υποέργου: 
«Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου 
έτους 2019» του έργου: «Επισκευή και 
συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση 
του έργου 2012ΕΠ03100000)» με ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, προσφερόμενης δαπάνης 102.276,34 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.  
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Εγκρίνει το 2
ο
 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας 

Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή 
Αναδόχου Κατασκευής του υποέργου: «Συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού 
φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού 
δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2019» του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με ΚΑΕ 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 
προσφερόμενης δαπάνης 102.276,34 ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α.  
 
 
 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της 
με αριθμό 31/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 
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Εγκρίνει την ακύρωση της με αριθμό 31/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 
1β της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης της Ανοικτής Διαδικασίας για 
την σύνταξη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης 
παροχής γενικών υπηρεσιών του έργου: 
«Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης 
Βιστωνίδας και Οριοθέτηση-Καθορισμός 
Αιγιαλού-Παραλίας», προϋπολογισμού 
649.966,21 ευρώ με Φ.Π.Α. 
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Εγκρίνει το Πρακτικό 1β της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης της Ανοικτής 
Διαδικασίας για την σύνταξη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του έργου: 
«Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας 
και Οριοθέτηση-Καθορισμός Αιγιαλού-Παραλίας», 
προϋπολογισμού 649.966,21 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής 
κατά την συζήτηση της με αριθμό ΕΦ 200/7-
10-2019 έφεσης που άσκησε η ανώνυμη 
ξενοδοχειακή και τουριστική εταιρεία με την 
επωνυμία «ΟΡΦΕΥΣ ΑΕ». 
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Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στην δικηγόρο Στάμω Πατσουρίδου. 
 

 

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

- 

Το θέμα αποσύρθηκε. 
 

 

12. Εισήγηση για την επικύρωση του 
πρακτικού της 10

ης
 συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 
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Εγκρίνει την επικύρωση του πρακτικού της 10
ης

 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, έτους 
2020. 
 
 
 
 

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

 

- 

Το θέμα αποσύρθηκε, διότι δεν υπήρξαν 
μετακινήσεις του Περιφερειάρχη, 
Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 
Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση των 
κατεπειγόντων δαπανών περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊου covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του 
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Εγκρίνει τις κατεπείγουσες δαπάνες περιορισμού 
της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της 
ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2020 και τη 



Προϋπολογισμού της ΠΕ Δράμας του 
οικονομικού έτους 2020 και τη δέσμευση της 
αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 
14.977,50€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 
1072), δυνάμει της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
Α΄55), για λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας. 
 

δέσμευση της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 
14.977,50€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 1072), 
δυνάμει της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
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