
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 32/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 833/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ορισμού ημερομηνίας διενέργειας συνεδρίασης Οικονομικής 
Επιτροπής της δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου του πρώην Δημοτικού 
Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην περιοχή Μάκρης του Ν. Έβρου «Ακτή Τσαούση». 
 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/356895/5797/17-12-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, 2) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 833: Εισηγούμενη το τριαντακοστό τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - 
Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 352898/6866/15-12-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής  τα εξής: 
i. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αφορά στις αρμοδιότητες της 
Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

i. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

ii. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

iii. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  
iv. Tου Π.Δ 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α) και την αριθ. 5930/15-04-1997 σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του 

Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.  
v. Η αριθ. 391/2021 (ΑΔΑ: 6Ψ977ΛΒ-4ΦΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης  για την έγκριση διενέργειας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας 
για μίσθωση ακινήτου. 

vi. Η αριθ. 515/2021 (ΑΔΑ:6Ψ967ΛΒ-Υ98) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης  για την έγκριση των όρων της δημόσιας  πλειοδοτικής δημοπρασίας για 
μίσθωση ακινήτου. 

vii. Το γεγονός ότι με την αριθ. 515/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ημερομηνία 
συνεδρίασης της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Ακινήτου του 
πρώην Δημοτικού Αναψυκτήριου που βρίσκεται στην περιοχή Μάκρης του Ν. Έβρου «Ακτή 
Τσαούση», την Τρίτη 16/11/2021. 
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viii. Το άρθρο 4 της αριθ. 5286/04-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΦ27ΛΒ-0ΚΙ) Διακήρυξης όπου ορίζεται ότι 
«Σημειώνεται ότι, λόγω έκτακτων μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την πανδημία 
COVID19, η διενέργεια της δημοπρασίας μπορεί να οριστεί διαφορετικά από την Οικονομική 
Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ.»  

ix. Η αριθ. 739/2021 (ΑΔΑ:6ΒΛΩ7ΛΒ-4Θ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης  για την έγκριση αναβολής της δημόσιας  πλειοδοτικής δημοπρασίας για 
μίσθωση ακινήτου. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα μέτρα προστασίας  της Δημόσιας Υγείας από την πανδημία COVID19, τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε να διασφαλιστεί, σε κάθε περίπτωση, η υγεία των πολιτών και  η 
δυνατότητα κάθε μέλους να ασκήσει απρόσκοπτά τα καθήκοντά του και το γεγονός ότι απαιτείται δια 
ζώσης συνεδρίαση με ταυτόχρονη συμμετοχή μελών της Οικονομικής Επιτροπής, συμμετεχόντων, 
εγγυητών αυτών και υπαλλήλων, 
 
Με βάση τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την διενέργεια της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Ακινήτου του 
πρώην Δημοτικού Αναψυκτήριου που βρίσκεται στην περιοχή Μάκρης του Ν. Έβρου «Ακτή Τσαούση»  
την Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ, και η ημερομηνία 
θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 Α ΠΟΦΑ Σ ΙΖ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ ΝΑ  
 
Εγκρίνει την  διενέργεια της φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Ακινήτου 
του πρώην Δημοτικού Αναψυκτήριου που βρίσκεται στην περιοχή Μάκρης του Ν. Έβρου «Ακτή Τσαούση»  
την Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ, και η ημερομηνία 
θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  833/2021. 

 
                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                      
 
            ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
               
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                   ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ                   
                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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