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ΚΟΜΟΤΗΝΗ   7- 7 - 2020 
 

                
 
                 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 26/2020 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: Α. Των 
δαπανών οικονομικού έτους 2020 των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού και Β. Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Δράμας. 
 

417 

Εγκρίνει: Α. τις δαπάνες οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και την 
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού και Β. 
την Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Δράμας. 
 
 
 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού II του 
Διαγωνισμού, κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – 
Εξοπλισμός του τελωνείου και της σήραγγας 
Εξοχής», προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
 

418 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 7 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει το Πρακτικό II του Διαγωνισμού, 
κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης του έργου: 
«Συντήρηση – Εξοπλισμός του τελωνείου και της 
σήραγγας Εξοχής», προϋπολογισμού 55.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
 

3. Εισήγηση για την προέγκριση δαπανών 
για την διαγωνιστική διαδικασία  του έτους 
2021 και 2022 της  Διεύθυνσης  Διοικητικού 
Οικονομικού Τμήμα προμηθειών  της Π.Ε. 
Καβάλας. 
 

419 

Εγκρίνει την προέγκριση δαπανών για την 
διαγωνιστική διαδικασία  του έτους 2021 και 2022 
της  Διεύθυνσης  Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα 
προμηθειών  της Π.Ε. Καβάλας. 
 
 
 

4. Εισήγηση για: Α. Τον Χαρακτηρισμό του 
διαγωνισμού της 31-03-2020 ως “άγονου” 
αφού δεν υποβλήθηκε ουδεμία προσφορά 
στην αρμόδια επιτροπή και Β. Την έγκριση 
επαναδημοπράτησης εκ νέου του διαγωνισμού 
για την εκτέλεση των υπηρεσιών: 
«Καθαρισμός πρανών, τάφρων και 
ερεισμάτων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 73.997,00 ευρώ. 
 

420 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 9 υπέρ  και 1 κατά) 

 
Εγκρίνει: Α. Τον Χαρακτηρισμό του διαγωνισμού 
της 31-03-2020 ως “άγονου” αφού δεν υποβλήθηκε 
ουδεμία προσφορά στην αρμόδια επιτροπή και Β. 
Την έγκριση επαναδημοπράτησης εκ νέου του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση των υπηρεσιών: 
«Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων 
οδικού δικτύου Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 73.997,00 ευρώ. 
 



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

421 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης και την  διάθεση 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 
σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 
προσφοράς και των οικονομικών προσφορών 
του διαγωνισμού για τη διακίνηση κοινής & 
επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών 
της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 2021-
2022 καθώς και την έγκριση ανάθεσης με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την άγονη 
ομάδα Β΄. 
 

422 

Εγκρίνει το Πρακτικό 1 σχετικά με τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
της τεχνικής προσφοράς και των οικονομικών 
προσφορών του διαγωνισμού για τη διακίνηση 
κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας των 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 
2021-2022 καθώς και την έγκριση ανάθεσης με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την άγονη 
ομάδα Β΄. 
 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης κατά τη διάρκεια 
των Πανελλαδικών με λεωφορεία και ταξί για 
το σχολικό έτος 2019-2020. 
 423 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και 3 κατά) 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης κατά 
τη διάρκεια των Πανελλαδικών με λεωφορεία και 
ταξί για το σχολικό έτος 2019-2020. 
 
 
 

8. 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. 
 

424 

Εγκρίνει τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2020 
των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου και την διάθεση 
πιστώσεων του προϋπολογισμού καθώς και την 
ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου. 
.  
 

9. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης 
της με αριθμό 364/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής.  
 

425 
Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμό 364/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

10. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη 
συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της 
Π.Α.Μ.Θ. με τον Νικόλαο Παπαχρήστο που 
σχετίζεται με την με αριθμό κατάθεσης 
Μ16/2020 αγωγή του κατά της Π.Α.Μ.Θ.  που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υλικών. 
 

426 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  Κ ΑΤ Α Π Λ ΕΙΟ ΨΗ ΦΙ Α 
(Με ψήφους 8 υπέρ  και  3 κατά) 

 
Εγκρίνει τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική 
επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον Νικόλαο 
Παπαχρήστο που σχετίζεται με την με αριθμό 
κατάθεσης Μ16/2020 αγωγή του κατά της Π.Α.Μ.Θ.  
που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υλικών. 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης 
δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. 
ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της με 
αριθμό ΑΚ7/10-2-2020 αίτησης του Γεωργίου 
Ταταράκη για την ακύρωση της με αριθμό 
683/9-12-2019 απόφασης της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης. 
 

427 
Αναθέτει την δικαστική εκπροσώπηση της Π.Α.Μ.Θ. 
στον δικηγόρο Αναγνώστου Ελένη. 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της 
με αριθμό 258/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με 

428 
Εγκρίνει την ακύρωσης της με αριθμό 258/2020 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε 
συμμόρφωση με την με αριθμό 702/2020 απόφαση 



την με αριθμό 702/2020 απόφαση του 5ου 
Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)  
 

του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)  
 

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

429 

Εγκρίνει τις μετακινήσεις του κ. Γεώργιου 
Παπαδόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε.Δράμας και του κ. Τσαλικίδη Νικόλαου, 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ροδόπης. 
 

14.  Εισήγηση για την έγκριση  προσωρινής  
αναστολής της διαδικασίας του ανοικτού  
διεθνή διαγωνισμού  για την υλοποίηση του 
υποέργου 2 :ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ  ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»  με α/α ΕΣΗΔΗΣ 83881 
,μέχρι την εκδίκαση της υποβληθείσας 
προδικαστικής προσφυγής και την έκδοση  
απόφασης  από την Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών . 
 

- 
Το θέμα αποσύρθηκε, κατόπιν αιτήματος της 
Υπηρεσίας. 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                 Ο   ΠΡΟΕΔΡOΣ 
                                                                                    ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    
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