
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  30/11/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/335081/5473 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     της Οικονομικής Επιτροπής-    

         Περιφερειακούς Συμβούλους 

         κ.κ. 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1                               

                       69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Φ. Νταντή 

ΤΗΛ : 25313-50202 & 50104                                            

FAX : 25313-50188 

Ευφραιμίδη Νικόλαο 

Παπαδόπουλο Γεώργιο 

Δελησταμάτη Βασίλειο 

Μουλταζά Ταρκάν  

Πολίτη Αλέξιο   

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 29η συνεδρίαση του έτους 2021. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 6/12/2021 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ. 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 διάδοσης του) κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87). 
 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να αποστείλουν την πρόθεση και την ψήφο για τη 
συμμετοχή τους την ημέρα της συνεδρίασης από 12.00 έως και 15.00 μμ. με τη διαδικασία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα email: oikonomikiepitropi@pamth.gov.gr ή και  
proedros.oe@pamth.gov.gr. Μετά το πέρας της ώρας λήξης, στις 15.00 μμ. καμία ψήφος δεν θα ληφθεί 
υπόψη. 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

 
1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας 

καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού . 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α313/2021 
απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά την καταβολή 
αποζημίωσης εξ αιτίας τροχαίου ατυχήματος που οφείλεται σύμφωνα με την απόφαση, σε ελλιπή 
συντήρηση του οδοστρώματος και παράλειψη σήμανσης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών υποχρεώσεων του έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης διά της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Καβάλας: «Συμμετοχή της Π.Α.Μ.Θ. στη διεθνή έκθεση φρούτων και λαχανικών ¨FRUIT 
LOGISTICA 2022¨ στο Βερολίνο» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας). 



5. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 10
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» συνολικού προϋπολογισμού  
14.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Διεξαγωγή Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης άνω των ορίων, του 
Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης με τίτλο:  
«Αρδευτικό δίκτυο φράγματος Μαρμαρά (μελέτη)» προϋπολογισμού  2.449.955,50 ευρώ με Φ.Π.Α. 

7. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού για την δημοπράτηση 
μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 
«Αποκατάσταση – Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 
Καβάλας στη Νήσο Θάσο» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θωμάς Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 
8. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με ταξί για το σχολικό έτος 2021-2022. 
9. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με λεωφορεία για το σχολικό έτος 2021-2022. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Αν. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση της παράτασης ισχύος του Μητρώου Εργοληπτών εκτάκτων αναγκών 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Α.Μ.Θ. για επιπλέον δύο έτη, ήτοι έως και τις 31.12.2023 καθώς και 
για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών, των νέων προς ένταξη 
υποψηφίων (εταιριών – φυσικών προσώπων) σε αυτό. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Χουβαρδάς (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: 
«Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας  
Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000), προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η  Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε  
Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 731/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της προμήθειας 1.500 τόνων πλυμένου αλατιού για τις ανάγκες 
αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου 2021-2022, προϋπολογισμού 64.071,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2, εδαφ. β του Ν.4412/2016, Β. Της Τεχνικής Περιγραφής-
Προδιαγραφής της εν λόγω προμήθειας, Γ. Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  όπως  αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο 
σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς καθώς και Δ. Της συγκρότησης των τριμελών 
επιτροπών διαπραγμάτευσης και παραλαβής. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε Έβρου). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Ροδόπης σχολικού 

έτους 2021-2022. 
16. Εισήγηση για την έγκριση μεταφοράς χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης 

στην Τράπεζα της Ελλάδος και κλεισίματος σταδιακά των ανενεργών λογαριασμών του Τραπεζικού 
Παρόχου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν. 

17. Εισήγηση για: Α. Την έγκριση των όρων της διακήρυξης Διαγωνισμού για την «Φύλαξη δύο (2) 
κτιρίων της Περιφέρειας (Γ. Κακουλίδη 1 & Λ. Δημοκρατίας 1 – Κομοτηνή) και του Πολιτιστικού και 
Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής (Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής) για το διάστημα από 01/01/2022 
έως 15/09/2022», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 40.000,00 ευρώ και της περίληψής της 
και Β. Τη συγκρότηση των επιτροπών: (α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, 



(β) παρακολούθησης και παραλαβής και (γ) αξιολόγησης ενστάσεων κατά την διενέργεια του 
διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ). 

 

18. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 5 ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τον διαγωνισμό του έργου: «Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», προϋπολογισμού 2.480.124,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση συνδρομών, ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών εντύπων έτους 
2022». 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Εκτελεστική Γραμματέας Π.Α.Μ.Θ.). 
 

 
 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ                                                 

2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ  

3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων        

4. Τσαλικίδη Νικόλαο 

5. Βενετίδη Κωνσταντίνο                                             

6. Ναλμπάντη Κωντσαντίνο 

7. Κουρτίδη Κωνσταντίνο 

8. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 

9. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

10. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

11. Αργυρίου Νικόλαο 

12. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


