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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   4- 5 - 2020 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 17/2020 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 218/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Εγκρίνει την τροποποίηση  της με αριθμό 218/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 
του οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού καθώς και έγκριση 
ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
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Εγκρίνει : Α) τις δαπάνες του οικονομικού  έτους 
2020 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου, καθώς και 
την έγκριση της διάθεσης των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, όπως αυτές αναφέρονται στον 
ακόλουθο πίνακα. Β) Την ανάκληση των 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου, 

3. Εισήγηση για την έγκριση των 
κατεπειγόντων δαπανών περιορισμού της 
διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Π.Ε. Έβρου του 
οικονομικού έτους 2020 και τη δέσμευση 
της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 
29.955,00 ευρώ 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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Εγκρίνει τις κατεπείγουσες  δαπάνες περιορισμού 
της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19, της 
διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της 
ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2020και τη 
δέσμευση της αναμόρφωσής του (εγγραφή ποσού 
29.955,00 € στον ΚΑΕ 5152.0006 του ΕΦ 4072), 
για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 

4. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης της Ανοικτής Διαδικασίας για 
τη 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 2 της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του 
έργου «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης 
Βιστωνίδας και Οριοθέτηση-Καθορισμός Αιγιαλού-
Παραλίας» προϋπολογισμού 649.966,21 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

 

5. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 
19ης παράτασης της προθεσμίας 
περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 
φράγματος Ιασίου» ανάδοχου εταιρείας 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ». 
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Εγκρίνει την χορήγηση της 19ης παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 
φράγματος Ιασίου» ανάδοχου εταιρείας 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ». 
 



 

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

 

- 

Αποσύρει το θέμα 

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

 

- 

Αποσύρει το θέμα διότι δεν υπήρξαν μετακινήσεις 
του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών και 
των Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
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