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         Πεπιθεπειακούρ ςμβούλοςρ 

         κ.κ. 

ΣΑΥ.Γ/ΝΗ : ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1                               

                       69100 ΚΟΜΟΣΖΝΖ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Φ. Νηαληή 
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FAX : 25313-50188 

Δπθξαηκίδε Νηθφιαν 

Παπαδφπνπιν Γεψξγην 

Γειεζηακάηε Βαζίιεην 

Μνπιηαδά Σαξθάλ  

Πνιίηε Αιέμην 

Ηκάκνγινπ Σδηράλ  

Μσπζηάδε Αξηζηείδε  

Σαπαηδά Δκκαλνπήι 

Υαηδεπέκνπ Υξήζην 

Γξαλά Αξρέιαν 

 

ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε ζε 29ε ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2020. 

 

Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηα πεξηθνξάο ζηηο 24/7/2020 εκέξα 
Παπαζκεςή θαη ψξα 11.30π.μ. ζχκθσλα κε ηελ απφ 11-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
(ΦΔΚ55/Α΄/2020) άξζξν 10 (θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ) θαηά ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄87). 
 

Σα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είναι ηα εξήρ: 

 
1. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε άζθεζεο αίηεζεο αλαίξεζεο ελψπηνλ ηνπ ηΔ θαηά ηεο κε αξηζκφ 

Α309/2019 απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο πνπ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
εηδηθήο παξνρήο ζε ππαιιήινπο. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Νομικόρ ύμβοςλορ Π.Δ. Γπάμαρ). 

 
2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε θαηαβνιήο νθεηιψλ ηειψλ θπθινθνξίαο πνζνχ 5.100,00 επξψ γηα ην κε 

αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΖΤ 9433 ιεσθνξείν. 
3. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ II ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Αλαθαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ θαη λεζίδσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ 
θαη ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο», πξνυπνινγηζκνχ 50.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
(Διζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων ο Θ. ιδηπόποςλορ (Π.Δ. Γπάμαρ). 
 

4. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Καβάιαο θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Καβάλαρ).  
 

5. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Η ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηεο ζχκβαζεο: «χληαμε 
θαθέινπ έγθξηζεο πξψηεο πιήξσζεο θξάγκαηνο Μαξκαξά (Αθξνπνηάκνπ) Ν. Καβάιαο» 
πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 67.740,00 επξψ.  

6. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαθήξπμεο θαη πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηελ δεκνπξάηεζε 
κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) ηνπ έξγνπ: «Οδηθνί 
θφκβνη ζηηο Γ.Κ. Παλαγίαο θαη Πνηακηάο λήζνπ Θάζνπ» πξνυπνινγηζκνχ πιένλ Φ.Π.Α. 
564.516,13 επξψ.  



7. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε Πξαθηηθνχ ΗΗ ηεο επηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Αλφξπμε πδξνγεψηξεζεο αγξνθηήκαηνο Πνδνρσξίνπ» 
πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 50.000,00 επξψ. 
(Διζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων ο Θ. Καπαβάρ (Π.Δ. Καβάλαρ).  
 

8. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Ξάλζεο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

9. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο παξαρψξεζεο Η.Υ. επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ελλέα (09) 
ζέζεσλ κε αξηζκφ θπθινθνξίαο ΚΖΖ 4115 ηεο Π.Α.Μ.Θ. – Π.Δ. Ξάλζεο ζην Κέληξν Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο  Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ/Παξάξηεκα Αηφκσλ κε Αλαπεξία Π.Δ. Ξάλζεο. 
(Διζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Ξάνθηρ). 
 

10. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «Σαθηηθή 
ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Ξάλζεο έηνπο 2020-2021» ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Α.Μ.Θ. (ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 2012ΔΠ03100000)», εθηηκψκελεο αμίαο 
1.488.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. θαη 992.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. γηα άζθεζε δηθαηψκαηνο 
πξναίξεζεο. 

11. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 2 ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 
«Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Α.Μ.Θ. (ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 2012ΔΠ03100000)», 
ππνέξγν: «πληήξεζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ νδηθνχ δηθηχνπ Π.Δ. Ξάλζεο έηνπο 2020» κε 
πξνυπνινγηζκφ 800.000,00 επξψ. 
(Διζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η Υπ. Λάμππος (Π.Δ. Ξάνθηρ).   
 

12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Έβξνπ θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Έβπος). 

 
13. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκφ Α.Β.Δ.Μ. ΑΚ 125/21-10-2019 
αίηεζεο αθχξσζεο ηεο Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ «Παληειήο Αζαλάζηνο ηνπ Παξαζθεπά – 
Υαηδεζηεθάλνπ Ζιίαο ηνπ Γεσξγίνπ – Μάξθνπ Γεκήηξηνο ηνπ Αζαλαζίνπ - αξξφπνπινο 
Κσλζηαληίλνο ηνπ Παλαγηψηε» πνπ αθνξά ηνλ δηαγσληζκφ ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «Μειέηε 
απνθαηάζηαζεο θφκβσλ ζηελ αξ. 9 Δπ. Οδφ» ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ.-
Π.Δ. Ξάλζεο».          

14. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελψπηνλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκφ Α.Β.Δ.Μ. ΑΚ 38/8-4-2019 
αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ Μνπζηαθά Ογινχ νπθξηέ ζηξεθφκελε κεηαμχ άιισλ θαη θαηά ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, γηα ηελ αθχξσζε ηεο κε αξηζκφ πξση. Ρ-ΜΔΣΑΦ. 
48/3-1-2019 Απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο πεξί αλάθιεζεο 
άδεηαο νδήγεζεο. 
(Διζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η η. Παηζοςπίδος (Π.Δ. Έβπος). 
 

15. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο κε ηε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ θαηά ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο, ρακειφηεξε ηηκή θαζψο θαη νξηζκφ 
ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ: Α. Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ, Β. Παξαιαβήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη Γ. Δλζηάζεσλ θαη 
πξνζθπγψλ, ηεο Πξνκήζεηαο «ηεζαίσλ αζθαιείαο έηνπο 2020» (CPV-34928300-1) γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Π.Δ. Έβξνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.400,00 επξψ κε Φ.Π.Α., 
ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηηο πηζηψζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. ζε βάξνο ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή θαη 
ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Π.Α.Μ.Θ. (ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 2012ΔΠ03100000)». 
(Διζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Υπ. Μαςπάκη (Π.Δ. Έβπος).  
 

16. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σσλ φξσλ ηεο ΓΑΟΠ-1/2020 δηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε 
ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γεληθψλ ππεξεζηψλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 
4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, γηα ην έξγν: «Δθπφλεζε ζεκαηηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο γηα 
ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ζε δχν (2) δηαθξηηέο νκάδεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» πνπ ζα δηεμαρζεί κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 
ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (εζεδεο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 
Α' 147), κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 174.668,51 επξψ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-



2020 κε ηελ κε αξ. πξση. 7642/20-11-2019 (ΑΓΑ 9ΔΘΦ4653ΠΓ-ΠΝ) Απφθαζε ηνπ Γελ. 
Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ Πφξσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη 
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
(ΔΓΣΑΑ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο είλαη 
ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ), Κσδ. Α 082/1, (ελάξηζκνο έξγνπ) 
2019Δ08210068 βάζεη ησλ ππ’ αξηζκ. 125013/03-12-2019 (ΑΓΑ: 6ΦΥ446ΜΣΛΡ-ΡΣ1) θαη ππ’ 
αξηζκ. 33711/30-03-2020 (ΑΓΑ: Φ6Ε46ΜΣΛΡ-ΘΓ5) Απνθάζεσλ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Δπελδχζεσλ, Β.  Σεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο, Γ. Σεο Τπεξεζίαο Γηνίθεζεο 
ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο, Γ.1. Σεο επηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο, 
Γ.2. Σεο επηηξνπήο Δμέηαζεο Δλζηάζεσλ ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαη Γ.3. Σεο επηηξνπήο 
Παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Ν. Κολάηζορ (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

17. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ Γηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
θαη ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ: «πληήξεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ θαη πλεδξηαθνχ Κέληξνπ Κνκνηελήο» 
πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 επξψ. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Αν. Παπάζσος (Π.Α.Μ.Θ.).     

 
18. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκφ 235/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Λ. Γεωπγίος (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

19. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη 
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. 

 
 
 

ε πεπίπηωζη κωλύμαηορ παπακαλούμε να ενημεπώζεηε εγκαίπωρ ηον αναπληπωηή ζαρ.  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ                                                 

2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα ΠΑΜΘ  

3. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ. ρέζεσλ        

4. Σζαιηθίδε Νηθφιαν 

5. Βελεηίδε Κσλζηαληίλν                                             

6. Ναικπάληε Κσληζαληίλν 

7. Κνπξηίδε Κσλζηαληίλν 

8. Παπαεκκαλνπήι Γξεγφξην 

9. Γάθε Υξήζην 

10. Δμαθνπζηφ Κσλζηαληίλν 

11. Καδάθνπ-Βξνχδνπ Σξηαληαθπιιηά 

12. Αξγπξίνπ Νηθφιαν 

13. Εακπνπλίδε Ησάλλε 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΔΣΡΟΒΙΣ 

 

 

 

 

  

 


