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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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                       69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ    
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Ευφραιμίδη Νικόλαο 

Παπαδόπουλο Γεώργιο 

Δελησταμάτη Βασίλειο 

Μουλταζά Ταρκάν  

Πολίτη Αλέξιο   
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Χατζηπέμου Χρήστο 
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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 18η 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 13/7/2021 ημέρα 
Τρίτη 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 την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης: «Διεθνής Εκδήλωση 
Ποδηλατικού Τουρισμού κατά το πιστοποιημένο διεθνές πρότυπο BREVET 200 χιλιομέτρων στο 
ευρύτερο πεδίο του Πάρκου των Φιλίππων για την Περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας» 
προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεωδορίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 1056/2020      
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά προσωρινή απαγόρευση 
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της από 29/3/2021 αίτησης ακύρωσης της 
Τσισκάκη Δήμητρας που αφορά πολεοδομική μελέτη περιοχής Οικισμού Πέρνης Ν. Καβάλας.  

5. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της με αριθμό 777/2020 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την διόρθωση του 



κτηματολογικού πίνακα του νέου κτηματικού καθεστώτος του αναδασμού του Αγροκτήματος 
Σωτήρος Θάσου ως προς την ιδιοκτησία του προσφεύγοντος. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Δράμας). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 71/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

7. Εισήγηση για την έγκριση από οικονομικής πλευράς, του 1ου Α.Π.Ε. λόγω αύξησης του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 παραγρ. 2 του Ν.4412/2016 
του έργου:  «Ανακατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του Διοικητηρίου και των 
χώρων στάθμευσης», συνολικού προϋπολογισμού 32.441,50 ευρώ με Φ.Π.Α.  

8. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου της Διακήρυξης, Β. Του σχεδίου της Προκήρυξης, Γ. Του 
σχεδίου της Περίληψης Διακήρυξης και Δ. Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:  
«Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακής Οδού Ποταμοί - Μικρομηλιά», προϋπολογισμού 
500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

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

 
9. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Ακύρωσης της με αριθμό 171/2021 απόφασης της Οικονομικής 

επιτροπής λόγω της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων με την 
ψήφιση του Νόμου 4782/2021 και Β. 1. Της Διακήρυξης, 2. Της Προκήρυξης, 3. Της Περίληψης 
Διακήρυξης και 4. Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και 
αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Δοξάτου του νομού Δράμας (δύο χιλιόμετρα ανάντι της 
συμβολής των χειμάρρων Αγίας Βαρβάρας και Δοξάτου)», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α.   

10. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Ακύρωσης της με αριθμό 130/2021 απόφασης της Οικονομικής 
επιτροπής λόγω της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων με την 
ψήφιση του Νόμου 4782/2021 και Β. 1. Της Διακήρυξης, 2. Της Περίληψης Διακήρυξης, 3. Της 
Προκήρυξης και 4. Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και 
αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων Λευκογείων - Χρυσοκέφαλου του Δ. Νευροκοπίου του Ν. 
Δράμας, προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

11. 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). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση της εξειδίκευσης δαπανών και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας «Καμπάνια 
τουριστικής προβολής σε έντυπα ΜΜΕ» συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Παπαθεμιστοκλέους (Π.Ε. Καβάλας). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου νήσου Θάσου Νομού Καβάλας-Αποκατάσταση Ασφαλείας και Βατότητας» με 
προσφορά δαπάνης εργασιών 298.093,09 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 38,97%. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

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

15. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση του πρακτικού Νο1 (πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και του πρακτικού Νο 2 (πρακτικό 
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών  προσφορών,  Β.  Αποδοχή των προσφορών  και την 
ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της Σύμβασης: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Ξάνθης» και 3. Την εξουσιοδότηση της ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους 
της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και 
των λοιπών συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» εκτιμώμενης αξίας 99.882,00 με Φ.Π.Α. 

16. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, Β. Του 
σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο, Γ.  Της Επιτροπής Διαγωνισμού, 



στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση αποστραγγιστικού δικτύου αγροκτημάτων Δ. 
Αβδήρων και Δ. Τοπείρου» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές 
εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)»  προϋπολογισμού 500.000,00 
ευρώ. 

17. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, Β. Του 
σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο και Γ. Της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στα πλαίσια του έργου: «Διάνοιξη καναλιών για την αποστράγγιση του 
Αγροκτήματος Γενισέας» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ./ΠΕ Ξάνθης προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ. 

18. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, Β. Του 
σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο και Γ. Της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ρεμάτων και χειμάρρων στην 
πεδινή περιοχή Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές 
εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» προϋπολογισμού 500.000,00 
ευρώ. 

19. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, Β. Του 
σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο και Γ. Της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: «Τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης 
οχημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Αντικατάσταση παλαιών 
στηθαίων ασφαλείας με νέα συστήματα οχημάτων (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ)»  προϋπολογισμού 500.000,00 
ευρώ. 

20. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή Β. Του 
σχεδίου Προκήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο και Γ. Της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης του κτιρίου 
«Πολυχώρου τέχνης και σκέψης» στην Π.Ε. Ξάνθης ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» του έργου: «Επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

21. 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). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ της δράσης: 
«Πανσέληνος Αύγουστου: πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους στον Έβρο 2021» 
της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.,  δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κοσμαδάκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
23. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου που 

αφορά τη στέγαση των υπηρεσιών του Αποκεντρωμένου Τμήματος Τεχνικών Έργων Ορεστιάδας 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του Δασονομείου Ορεστιάδας. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρου θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις δομικής ενίσχυσης ανατολικού 
αναχώματος και βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών ποταμού Άρδα περιοχής Ρiζιων και 
Καστανέων» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 
1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Cross Border Planning and 
Infrastructure Measures for Flood Protection”, FLOOD PROTECTION-5b. 

25. Εισήγηση για την έγκριση ή μη του 1
ου

 πρακτικού του έργου: «Παρεμβάσεις δομικής ενίσχυσης 
ανατολικού αναχώματος και βελτίωση αντιπλημμυρικών υποδομών ποταμού Άρδα περιοχής 
Ριζίων και Καστανέων» προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. στα πλαίσια υλοποίησης 
της πράξης “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection”, FLOOD 
PROTECTION-5b. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 



 
26. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2021, των Διευθύνσεων της 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 2021. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

27. Εισήγηση για την έγκριση επιτροπής διενέργειας ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. 
αρθρ. 5 Ν.4412/16) για το έργο «Εργασίες θανάτωσης ζώων, καταστροφής προϊόντων και 
εφαρμογής λοιπών μέτρων για την αντιμετώπιση των εξωτικών νοσημάτων και 
ζωοανθρωπονόσων» στην Περιφέρεια ΑΜΘ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 500.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Φωτεινιάς (Π.Α.Μ.Θ.).  

 
28. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Ανάθεση εργασιών 
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων των συνεδριάσεων των συλλογικών 
οργάνων της Π.Α.Μ.Θ. για 24 μήνες (2021-2023), από την υπογραφή της σύμβασης», με 
προϋπολογισμό 48.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού αρ. 5 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Παροχή 
υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – 
GDPR) της Π.Α.Μ.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Μ. Κοκκίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
30. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών, κατάρτισης 

Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόμενα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, ατυχήματα μεταφορών, 
τεχνολογικά ατυχήματα κ.α.), καθώς και άμεσες επεμβάσεις που αφορούν κινδύνους που 
μπορούν να εξελιχθούν σε απειλή για την υγεία και τη ζωή των πολιτών και οτιδήποτε άλλο 
υπαγορεύεται από το ρόλο της Πολιτικής Προστασίας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Χουβαρδάς (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

31. Εισήγηση για την ματαίωση της Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης του έργου με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού Νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης» (181673 ΕΣΗΔΗΣ) και την ακύρωση της με αριθμό 296/2021 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ, προϋπολογισμού 476.763,05 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
32. Εισήγηση για την έγκριση του από 25-6-2021 Πρακτικού ΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών – 

κατακύρωσης σύμβασης) για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας 
του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022» 
προϋπολογισμού 2.995.000,00 ευρώ. 

33. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με  την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, Β. Του ορισμού της  
επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη ηλεκτρονικής 
δημόσιας σύμβασης, Γ. Των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης που αφορούν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατασκευή του Υποέργου: 
«Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης Λίσσου στο τμήμα Φιλλύρα - Αρριανά», προϋπολογισμού 
500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. του έργου: «Αναβάθμιση ιρλανδικών διαβάσεων και βελτίωση 
επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή - Αρριανά».  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
 
 
 
 



34. Εισήγηση για την έγκριση αναβάθμισης της σύνδεσης internet στο Νομαρχείο στην 
Αλεξανδρούπολη με μηνιαίο πάγιο κόστος 52,90 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

35. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αγρού (έξοδος) 
έως Δ.Δ. Νικοτσάρας (είσοδος) έτους 2020» προϋπολογισμού 183.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

36. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια: «Πινακίδων σημάνσεως 
οδών» με προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Π.Δ.Ε. 
«Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή.   

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

37. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 3, της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του 
Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, 
καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και λοιπών υγρών προϊόντων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ξάνθης – 
Π.Α.Μ.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 230.791,77 ευρώ με Φ.Π.Α. για τα έτη 2021,2022,2023, 
που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

38. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 700,00 ευρώ για την 
συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας   
Π.Ε. Ξάνθης και του Δήμου Τοπείρου με τον πολιτιστικό φυσιολατρικό σύλλογο Τοξοτών της 
δράσης: «Έκθεση  φωτογραφίας». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Τσούργιαννης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

39. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης άνω των ορίων, Β. Του σχεδίου περίληψης 
της διακήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο, Γ. Του σχεδίου προκήρυξης, Δ. Της 
επιτροπής διαγωνισμού, στα πλαίσια του υποέργου: «Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων 
εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου: 
χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.», προϋπολογισμού 7.570.000,00 ευρώ της πράξης: «Αντιπλημμυρική 
προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων 
έως γέφυρα Πολυσίτου: χ.θ. 5.237 έως 8.256μ.». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
40. Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης με τίτλο: 

«Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους Παράλια ΠΑΜΘ 2021» δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Α.Μ.Θ.).  

 
41. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής σχετικά με την ασκηθείσα αγωγή του Αμπατζιάννη Χρήστου 
και λοιπών υπαλλήλων που αφορά την αξίωση καταβολής ποσών για υπερωριακή απασχόληση.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
42. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του Σχεδίου (Όρων και Προϋποθέσεων)και της Σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης με τον τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν. 
3852/2010 μεταξύ: της Π.Α.Μ.Θ. και του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης για την υλοποίηση 
του έργου με τον τίτλο: «Υποστήριξη λειτουργίας europedirecr Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» της δράσης 101035348-europedirectemth», Β) Τον ορισμό ενός εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης με τον/την αναπληρωτή/τριά του/της στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά τις διατάξεις του Άρθρου 6 αυτής 
(«Κοινή επιτροπή παρακολούθησης έργου»), Γ. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης για την υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και Δ. Τη 
δέσμευση διάθεσης πίστωσης ποσού 322.400,00 ευρώ με σχετική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

43. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά 
την περ. β’ (εδ.: αα’) της παρ. 2 του άρθρου 32, για τις επιμέρους καλλιτεχνικές εκδηλώσεις/ 



δράσεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει, για την κάλυψη υποχρεώσεων της Δράσης με τον 
τίτλο: «ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Β. Των όρων της 
πρόσκλησης προς τους οικονομικούς φορείς, Γ. Εξειδίκευσης – υλοποίησης των λοιπών από τις 
ανωτέρω υποχρεώσεις, Δ. Δέσμευσης διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού έως 32.996,00 ευρώ  
με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  Φορέας υλοποίησης της 
Δράσης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. 

       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

44. Εισήγηση για την έγκριση της εξειδίκευσης δαπανών και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας 
«Συνδιοργάνωση προωθητικής ενέργειας γενικών προϊόντων ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2021» συνολικού 
προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Παπαθεμιστοκλέους (Π.Ε. Καβάλας).        

 
 
 
       
 

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 

 

 

 

 

  

 


