
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13 Σεπτεμβρίου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/247939/4258 

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 23η 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 17/9/2021 ημέρα 
Παρασκευή 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 Πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2021-2022 συνολικού προϋπολογισμού 299.294,88 ευρώ με 
Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ηρ. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 

τον Γεώργιο Ζαχαρίου που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Δράμας).  
 

4. Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης οχημάτων της Π.Ε. Δράμας για την κάλυψη αναγκών σε 
ημέρες και ώρες που δεν καλύπτονται από το ωράριο λειτουργίας του Δημοσίου Υπαλλήλου και για 
όλη την διάρκεια του 24ωρου και σε Αργίες - Επίσημες Αργίες.   
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 



5. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης: «Δραμοινογνωσία 2021» 
προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
προσφορών του  συνοπτικού διαγωνισμού 1/2021 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, διά της 
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας για τη δράση: «Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή παραδοσιακών 
γεφυριών Π.Ε. Δράμας» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ελ. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

7. 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). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.850,00 ευρώ για την  
δράση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.  
Ξάνθης «Συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Σταυρούπολης Ξάνθης ¨Η ΔΟΞΑ¨ 
της δράσης ¨ 9ος ποδηλατικός αγώνας δρόμου και βουνού Ροδόπη - Ερύμανθος  / 9th rodopi - 
erymanthos bike festival ¨»  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Τσούργιαννης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 9 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του με 
αριθμό 01/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΤΒ71Β-ΛΧ2) Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Π.Ε. Ξάνθης που αφορά στην τροποποίηση της 
με αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ: Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης (η οποία παρατάθηκε σύμφωνα με την με 
αριθμό 109/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την 
καθαριότητα Υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Κωστοπούλου (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο3 (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού, του υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. 
(συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 99.882,00 ευρώ. 

11. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του 
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» υποέργο: «Ενίσχυση 
αναχώματος ανατολικής όχθης Νέστου στην περιοχή Κομνηνών Ν. Ξάνθης» και Β. Του  1

ου
  

Α.Π.Ε. και του 1
ου

  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  που τη συνοδεύουν και αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης 
των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης. 

12. 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 και Γ. Της επιτροπής Διαγωνισμού στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο: 
«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 με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ, τεκμηρίωσης 
δαπάνης της υλοποίησης του έργου: «Ενέργειες διαφήμισης και μάρκετινγκ της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. σε εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» . 

14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1/2021 της επιτροπής αξιολόγησης φακέλων για τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της 
αλιευτικής εκμετάλλευσης των δημόσιων  ιχθυοτροφείων υδάτων ΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΛΑΦΡΟΥΔΑΣ της 
Π.Ε. Ξάνθης. 

        (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 448/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Χουβαρδάς (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 



(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 
17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2021-2022, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

18. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την εξωδικαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 
τους Καρατσάη Γεώργιο, Ευσταθόπουλο Νικόλαο, Χασάν Νιαζή, Πετκίδη Νικόλαο και Κιοσέ Χασάν 
που αφορά εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Διενέργειας απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την κάλυψη 
υποχρεώσεων της δράσης: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρονών 
¨Ελευθεριών Θράκης¨ και συγκεκριμένα της επιμέρους δράσης αυτής με τον τίτλο: «Μπουμπουλίνα 
και Κολοκοτρώνης 1821: οι δυο ήρωες της επανάστασης συνομιλούν», Β. Εξειδίκευσης – 
υλοποίησης των λοιπών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και Γ. Δέσμευσης διάθεσης πίστωσης 
συνολικού ποσού έως 3.100,00 ευρώ με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Α.Μ.Θ. 

20. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Διενέργειας απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την κάλυψη 
υποχρεώσεων της δράσης: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων 
¨Ελευθεριών Θράκης¨» και συγκεκριμένα της επιμέρους δράσης αυτής, καλλιτεχνικής εκδήλωσης 
με τον τίτλο: «Τοπικά μουσικά και γλωσσικά ιδιώματα της Θράκης», Β. Εξειδίκευσης – υλοποίησης 
των λοιπών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και Γ. Δέσμευσης διάθεσης πίστωσης συνολικού 
ποσού έως 6.361,00 ευρώ με σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
Φορέας υλοποίησης της Δράσης είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Π.Α.Μ.Θ. 

21. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών ποσού μέχρι 500,00 
ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης: «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση της Π.Ε. 
Ροδόπης με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ροδόπης ΄΄ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ΄΄ στην 
εκδήλωση με τίτλο: ‘’7ο Περπάτημα κατά του καρκίνου του Μαστού 2021’’ που θα 
πραγματοποιηθεί στις 08-10-2021 στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής και στο Κτήριο 
Αντιπεριφέρειας  Ν. Ροδόπης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που αφορά σε λοιπές διαφορές επιβολής 
προστίμου. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και 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). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Ροδόπης. 
25. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Ανάθεση εργασιών 
απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 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 
με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 21
ης

 παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Κατασκευή φράγματος Ιασίου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ». 

27. Εισήγηση για την έγκριση του από 27-8-2021 Πρακτικού για την επιλογή αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση - αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (έτους 2021)» προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ. 



28. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 521/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

29. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Εργασίες 
οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης έτους 
2022» προϋπολογισμού 983.000,00 ευρώ, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

 
 

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 

 

 

 

 

  

 


