
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  13 Μαρτίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ.1136 

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 

Ιμάμογλου Τζιχάν  

Μωυσιάδη Αριστείδη  

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 11η συνεδρίαση του έτους 2020. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19/3/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
12.30μ.μ. με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ55/Α΄/2020). Οι συμμετέχοντες καλούνται να παραβρίσκονται στους χώρους τηλεδιάσκεψης της 
Περιφερειακής Ενότητας που ανήκουν. 
 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

 
1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2020 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 την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 154/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
3. Εισήγηση για την έγκριση του 1

ου
 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή 

αναβάθμιση Επιμελητηρίου Δράμας» προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
335.000,00 ευρώ.  

4. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Οικοδομικές 
εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Π.Ε. Δράμας» 
προϋπολογισμού μελέτης με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 2.860.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 87751 του έργου: «Συντήρηση και  αποκατάσταση της στέγης του 
κεντρικού κτιρίου του Καπνολογικού Ινστιτούτου Π.Ε. Δράμας»,  για λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 
18 της Διακήρυξης) προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση των όρων και σύναψη συμβάσης για την παραχώρηση χρήσης 
μηχανήματος έργου μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. και του δήμου Προσοτσάνης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32 της παρ.2γ.του Ν.4412/2018), των όρων της πρόσκλησης της διαδικασίας 



με διαπραγμάτευση, του ορισμού της επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία της   
διαπραγμάτευσης και της πρόσκλησης οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης,  για την εκτέλεση των εργασιών της παροχής υπηρεσίας: «Μισθώσεις 
μηχανημάτων έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών του Δήμου Καβάλας 
(παρατενάγια περιοχή & Β.Α. Παγγαίο)», προϋπολογισμού 99.944,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).  
 

8. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 Α.Π.Ε. και του 1
ου

 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευή- 
Καθαρισμός και Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Θάσου Ν. Καβάλας» συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 384.180,66 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Κυπραίος (Π.Ε. Καβάλας). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32 της παρ.2γ. του Ν.4412/2018) για την εκτέλεση των εργασιών της 
υπηρεσίας: «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο νήσου Θάσου μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις» με συνολική πίστωση 230.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 σχετικά με τον έλεγχο και την επαναξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και των οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του πολυχώρου τέχνης & σκέψης 
‘Μάνος Χατζηδάκης’ της Π.Ε. Ξάνθης», για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 
και για ένα έτος, με προϋπολογισμό έως του ποσού των 35.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 183/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας 
(υποέργου): «Προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος οιουδήποτε τύπου» του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 14.954,40 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης).  
 

14. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 295/2017 αίτησης 
ακύρωσης του Συνεταιρισμού Επιβατικών Αυτοκινήτων ΔΧ-Ταξί Αλεξανδρούπολης - «Ο ΦΑΡΟΣ» 
που στρέφεται κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της με αριθμό 
πρωτοκόλλου Λ-1328/25-1-2013 αίτησής του για χορήγηση άδειας ΕΔΧ Ειδικών Μισθώσεων στην 
2

η
 Διοικητική Μονάδα (Μάκρη)  σύμφωνα με την με αριθμό Οικ.97/ΗΑ 3/26-3-2013 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Καθορισμού μεγίστου αριθμού αδειών ΕΔΧ κατά διοικητική μονάδα-
έδρα ΕΔΧ» καθώς και επιμερισμού των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ ΜΙΣΘ-
ΕΙΔ ΜΙΣΘ ΑΜΕΑ). 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 303/2017 αίτησης 
ακύρωσης του Συνεταιρισμού Επιβατικών Αυτοκινήτων ΔΧ-Ταξί Αλεξανδρούπολης - «Ο ΦΑΡΟΣ» 
που στρέφεται κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης της με αριθμό 
πρωτοκόλλου Λ-1328/25-1-2013 αίτησής του για χορήγηση άδειας ΕΔΧ Ειδικών Μισθώσεων στην 
5

η
 Διοικητική Μονάδα (Τραϊανούπολης, Άνθεια, Δωρικό, Λουτρό, Νίψα)  σύμφωνα με την με αριθμό 

Οικ.97/ΗΑ 3/26-3-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί «Καθορισμού μεγίστου αριθμού 
αδειών ΕΔΧ κατά διοικητική μονάδα-έδρα ΕΔΧ» καθώς και επιμερισμού των αδειών αυτών κατά 
έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.-ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. ΑΜΕΑ). 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 



17. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020, των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση της προσφυγής του Χουσεΐν 
Νετζήπ κατά της Π.Α.Μ.Θ. και κατά της απόφασης με αριθμό Γ/ΟΙΚ/1044 (12/04/2019) του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης που αφορά πρόστιμο για νόθευση πετρελαίου κίνησης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

19. Εισήγηση για έγκριση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης του 
Δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΛΙΜΝΗ» της Π.Ε. Ροδόπης και τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 
φακέλων, για τη συμμετοχή στις διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασιών για την 
εκμίσθωση των Δημόσιων ιχθυοτροφείων της Π.Ε. Ροδόπης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αικ. Χατζοπούλου (Π.Ε. Ροδόπης).            
 

20. Εισήγηση για την έγκριση του από 12-3-2020 πρακτικού αποσφράγισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2020» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής από τη 
συνεδρίαση. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής). 

 
22. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 

Περιφερειακών Συμβούλων της 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. Γάκη Χρήστο 

10. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

11. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

12. Αργυρίου Νικόλαο 

13. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


