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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   21- 4 - 2020 
 

                

 

                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 15/2020 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 Πρακτικού υπ΄ 
αριθμ. 2 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 Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 4 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό υπ΄ αριθμ. 2 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. 
 
 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των 
κατεπειγόντων δαπανών περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊου covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της ΠΕ Έβρου του 
οικονομικού έτους 2020 και τη δέσμευση της 
αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 29.955,00 
€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 4072), δυνάμει 
της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 
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ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει τις κατεπείγουσες δαπάνες περιορισμού 
της διάδοσης του κορωνοϊου covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της 
ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2020 και τη 
δέσμευση της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 
29.955,00€ στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 4072), 
δυνάμει της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 

 
 
 
 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση α) διενέργειας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως 
ισχύει, για την κάλυψη υποχρεώσεων που 
προέκυψαν από την 27/03/2020 και μετά 
αναφορικά με το πρόγραμμα μεταφοράς - 
φιλοξενίας (διαμονής σε ξενοδοχεία) – 

275 

ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  Κ ΑΤ Α Π ΛΕΙ Ο ΨΗ ΦΙ Α  
(Με ψήφους 10 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει: α) την διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 
όπως ισχύει, για την κάλυψη υποχρεώσεων που 
προέκυψαν από την 27/03/2020 και μετά 



απομόνωσης των Ελλήνων πολιτών που 
εισέρχονται στη χώρα από τον μεθοριακό 
σταθμό Κήπων – Έβρου (κατεπείγουσα 
ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, 
υπηρεσίες ξενοδοχείων – φιλοξενία – διαμονή 
επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτών (έως 
215 δωμάτια, έως 210.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) β) των 
όρων της πρόσκλησης προς τους ανωτέρω 
παρόχους υπηρεσιών – ξενοδοχεία γ) 
εξειδίκευσης – υλοποίησης των λοιπών από 
τις ανωτέρω υποχρεώσεις (μίσθωση 
λεωφορείων, καθαριότητα – απολύμανση, 
υπηρεσίες φύλαξης ξενοδοχείων, παροχή 
γευμάτων) έως 190.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δ) 
δέσμευσης διάθεσης πίστωσης ποσού 
400.000,00 με σχετική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ε) 
συγκρότησης των προβλεπόμενων 
επιτροπών για την εφαρμογή των ανωτέρω 
κατεπειγόντων διαδικασιών. 
 

αναφορικά με το πρόγραμμα μεταφοράς - 
φιλοξενίας (διαμονής σε ξενοδοχεία) – 
απομόνωσης των Ελλήνων πολιτών που 
εισέρχονται στη χώρα από τον μεθοριακό σταθμό 
Κήπων – Έβρου (κατεπείγουσα ανάγκη 
οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, υπηρεσίες 
ξενοδοχείων – φιλοξενία – διαμονή 
επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτών (έως 215 
δωμάτια, έως 210.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) β) τους όρους 
της πρόσκλησης προς τους ανωτέρω παρόχους 
υπηρεσιών – ξενοδοχεία γ) την εξειδίκευση – 
υλοποίηση των λοιπών από τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις (μίσθωση λεωφορείων, καθαριότητα 
– απολύμανση, υπηρεσίες φύλαξης ξενοδοχείων, 
παροχή γευμάτων) έως 190.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. δ)την δέσμευση 
διάθεσης πίστωσης ποσού 400.000,00 με σχετική 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και ε) την συγκρότηση των 
προβλεπόμενων επιτροπών για την εφαρμογή των 
ανωτέρω κατεπειγόντων διαδικασιών. 
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