
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  19 Μαΐου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/121247/2301 

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 12η 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 24/5/2021 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 του 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 την έγκριση έκδοσης απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση 

και συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση «Αγώνες βουνού παρθένου δάσους 
Παρανεστίου 2021», με το δήμο Παρανεστίου, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού 
Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί). 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αλ. Μπουραζάνη (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου από διασταύρωση 
Πρασινάδας-Διποτάμων προς Πρασινάδα Χ.Θ. 5+870, λόγω καταπτώσεων» προϋπολογισμού 
74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή 
αντιπλημμυρικής τάφρου στο αγρόκτημα Βώλακα» προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 



       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).  
 

5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης  κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2020-2021. 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης  κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2020-2021 (άγονα προηγούμενων 
προσκλήσεων). 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης Π.Ε. Δράμας). 
 
7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού 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). 
 
8. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 

κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας εκτός του Διοικητηρίου» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
9. Εισήγηση για την έγκριση νέας σταθερής τηλεφωνικής γραμμής, με  Internet  για τη λειτουργία  του 

Συστήματος Τηλεματικής Επιτήρησης (Σ.Τ.Ε.), απομακρυσμένου ελέγχου των φωτεινών 
σηματοδοτών, στα πλαίσια εκτέλεσης της προμήθειας για το έργο: «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός 
και λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών Ν. Καβάλας» με ενδεικτικό μηνιαίο κόστος 56,90 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 
του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Π.Ε. Ξάνθης» που αφορά τα 
τμήματα 1,2,3,4,6,7,8,9 του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση 
του έργου 2012ΕΠ03100000)», προϋπολογισμού 99.882,00 ευρώ και Β. Του σχεδίου Προκήρυξης 
για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης).  
 

11. Εισήγηση για την έγκριση 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). 

 
12. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 18.000,00 ευρώ της δράσης της 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: «Σχεδιασμός και εκτύπωση τουριστικού εντύπου μαζικής διανομής» δια της 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου. 

13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
περιοχής Γονικού της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής καθώς και ορισμό επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Ανόρυξη – αντικατάσταση υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων ΓΟΕΒ 
Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

15. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Ολοκλήρωσης της Διενέργειας 
(αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 
του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής της υπηρεσίας για την επιλογή Αναδόχου εκπόνησης της 
υπηρεσίας: «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής γέφυρας στη Χ.Θ. 0+450 της Ε.Ο. Νο 53» 
εκτιμώμενης αξίας 59.096,94 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και κατακύρωσης της σύμβασης στον ανάδοχο: 
«Ένωση Οικονομικών Φορέων ‘’ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.’’– ΝΑΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ –
ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ  
ΑΣΗΜΑΚΗ» 

16. Εισήγηση για την έγκριση του εκ νέου ορισμού εκπροσώπων της Π.Α.Μ.Θ. στην κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για το έργο: «Επισκευή και 
συντήρηση κτιρίου Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολης».  



(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

17. Εισήγηση α) για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού εκπόνησης 
μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» 
(CPV: 71335000-5) με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 476.763,05€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24% και β) για την συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού. 

18. Εισήγηση α) για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης  και της Περίληψης του ανοικτού 
διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  «Οριστική μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίου στην 
Επαρχιακή οδό Νο17 Καμαριώτισσα – Σαμοθράκη» (CPV:71322500-6) εκτιμώμενης αξίας 
59.771,12 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) και β) για την συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού.   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων  ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
19. Εισήγηση για την έγκριση ανάκληση της αρ.769/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Π.Α.Μ.Θ, με την οποία κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση για τις ανάγκες κατασκευής του 
έργου «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο. 

20. Εισήγηση για την έγκριση  του από 19-4-2021 Πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη Αναδόχου της σύμβασης με τίτλο  «Μελέτη έργου διευθέτησης ροής στην κοίτη του 
Κομψάτου ποταμού» και κατακύρωση της σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία 
«Σύμπραξη ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. – Αποστολίδης Σταύρος. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
21. Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή/ και εργάσιμων 

ημερών και ωρών. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Φωτεινιάς (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
22. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών της δράσης με τίτλο: «Διαφημιστική προβολή τουρισμού – 

πολιτισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2021»  δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και Τουρισμού (Πηγή Χρηματοδότησης ΚΑΠ Επενδύσεις  Κ.Α.Ε 9891, Κ.Ε 212002013) 
συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Παντίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
23. Εισήγηση για την έγκριση  ακύρωσης μέρους της με αριθμό 40/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε συμμόρφωση με την με αριθμό 679/2021 απόφαση του 7ου 
Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
24. Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου για την παράσταση και εκπροσώπηση της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την δικάσιμο 
της 29-6-2021 σε αίτηση των Τοψίδη Χριστόδουλου και λοιπών 4. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου).   
 
25. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών 

Π.Ε. Έβρου για την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2021. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 
 
26. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. Α234/2020 απόφασης 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά στην ακύρωση 
επιβληθέντος προστίμου. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
  
27. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 3, της Επιτροπής Αξιολόγησης, (της με αριθμ 10/2018 

Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΓ6Ν7ΛΒ-26Ξ)), με σκοπό της παράταση της τρέχουσας σύμβασης 18/2019 
(ΑΔΑ: ΨΦ207ΛΒ-ΘΘΨ) «Σύμβαση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, προβλεπόμενης 
ποσότητας 192.000 λίτρα, πετρελαίου κίνησης, προβλεπόμενης ποσότητας 120.000 λίτρα, 
αμόλυβδης βενζίνης, ποσότητας 60.000 λίτρα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΠΕ 
Ξάνθης ύψους 487.740,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α». 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 



28. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης της χρήσης τεσσάρων (4) γραφείων, 2ου ορόφου, του 
κτηρίου επί της Σισμάνογλου 78, Κομοτηνή, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την 
στέγαση του Τμήματος Κινητής Ομάδας Ελέγχου (ΚΟΕ) Κομοτηνής. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Εκτελεστική Γραμματέας (Π.Α.Μ.Θ.). 
  
29. Εισήγηση για την έγκριση–εξειδίκευση των δαπανών της δράσης  με τίτλο: «Φωτογραφική 

αποτύπωση του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας ΑΜΘ» δια της Δ/νσης 
Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού (Πηγή Χρηματοδότησης ΚΑΠ 
Επενδύσεις Κ.Α.Ε 9899, Κ.Ε 200002020) συνολικού προϋπολογισμού 19.840,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κοροβέση (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
30. Εισήγηση για την έγκριση της 1

ης 
Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2021. 
31. Εισήγηση για την έγκριση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης κατά το Α΄ Τρίμηνο 2021. 
32. Εισήγηση για την έγκριση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2020. 
       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου Π.Α.Μ.Θ.). 
 

33. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ - 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΜΟΡΙΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 16.732,20 € με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις του ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΑΕ 4071.9776.00001. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. ΄Εβρου). 
 
34. Εισήγηση για την έγκριση α) του 1

ου
 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ-ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού απέβη 
άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών και β) της ματαίωσης της διαδικασίας (η οποία απέβη 
άγονη λόγω μη υποβολής προσφορών). 

35. Εισήγηση για την έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ KTEO ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ»,, προϋπολογισμού μελέτης 340.000,00 € 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 
36. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της ΠΕ Ξάνθης 

καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 
37. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αρ. 4 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Παροχή 

υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – 
GDPR) της ΠΑΜΘ» συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
με αριθμό διακήρυξης 1/2020 και αριθμό ΑΔΑ: Ψ5ΨΨ7ΛΒ-41Γ και ΑΔΑΜ: 20PROC006649599. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Χρ. Ράγιας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
38. Εισήγηση για την έγκριση του  αρ. 1/2020 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης φακέλων για την 

την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης των Δημόσιων ιχθυοτροφείων «ΕΛΟΣ» και 
«ΠΤΕΛΕΑ» της Π.Ε. Ροδόπης. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αικ. Χατζοπούλου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
39. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και        

Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ.     
 
 
 
 



40. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών 6, 7, 8 , 9 , 10  και 11 της Οικονομικής Επιτροπής έτους 
2021. 

 
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 

 

 

 

 

  

 


