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ΠΡΟΣ: Τα Μέλη
της Οικονομικής ΕπιτροπήςΠεριφερειακούς Συμβούλους
κ.κ.
Ευφραιμίδη Νικόλαο
Παπαδόπουλο Γεώργιο
Δελησταμάτη Βασίλειο
Μουλταζά Ταρκάν
Πολίτη Αλέξιο
Ιμάμογλου Τζιχάν
Μωυσιάδη Αριστείδη
Ταπατζά Εμμανουήλ
Χατζηπέμου Χρήστο
Γρανά Αρχέλαο

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 34η συνεδρίαση του έτους 2020.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14/9/2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11.00π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.

Ανακοίνωση των υπ΄ αριθμ. 213-543/2020 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν
συνεδριάσεις δια περιφοράς και επικύρωση των υπ΄ αριθμ. 11-33/2020 πρακτικών της
Οικονομικής Επιτροπής.
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).

2.

Εισήγηση για την προέγκριση δαπανών του έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας.
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).

3.

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της Προσφυγής
του Μολλά Ιωάννη κατά της με αριθμό 05/4263-2 (21/02/2019) απόφασης της Περιφέρειας Ανατ.
Μακεδονίας-Θράκης που αφορά επιβολή προστίμου.
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Χαραλαμπάκης (Π.Ε. Καβάλας).

4.

Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Κασούδη
Ευαγγελίας κ.λ.π., για αποζημιώσεις – αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω παρανόμων πράξεων ή
παραλείψεων ή υλικών ενεργειών, οργάνων του δημοσίου.
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας).

5.

Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της σύμβασης «Σύνταξη
φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) στο Ν. Καβάλας»,
προϋπολογισμού 67.740,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς).

6.
7.

Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε.
Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 3 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και των οικονομικών προσφορών της
διενέργειας διαπραγμάτευσης για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της
Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Ξάνθης, για τα έτη 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).

8.

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).

9.

Εισήγηση για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας του υποέργου:
«Συντήρηση – Λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2018 & 2019» της Π.Ε.
Έβρου για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου).

10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και 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).
11. Εισήγηση για την έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του
Οικονομικού Έτους 2021.
12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά την «Φύλαξη δύο (2) κτιρίων
της Περιφέρειας (Γ. Κακουλίδη 1 & Λ. Δημοκρατίας 1–Κομοτηνή) και του Πολιτιστικού και
Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής (Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής) για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 70.400,00 ευρώ.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.).
13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της από 05-07-2011 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία «ΣΟΦΕΜ Α.Ε» κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά απόφαση υπαγωγής επένδυσης εταιρείας
στις διατάξεις του Ν. 1892/1990.
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.).
14. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύμπραξης μελετητών, Β. Του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και του
1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Γ. Της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπηρεσίας:
«Οριστική Μελέτη δικτύων διανομής νερού φράγματος Ιασίου» προϋπολογισμού 1.484.716,29
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου (παροχή υπηρεσίας):
«Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε.
Ροδόπης ετών 2020, 2021 & 2022», προϋπολογισμού 599.912,00 ευρώ.
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης).
16. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Δαπάνη μεταφοράς μαθητών
Π.Ε. Έβρου για την περίοδο Μάρτιος-Ιούνιος 2020».
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου).
17. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της τροποποίησης των όρων της ΔΑΟΠ-1/2020 διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του άρθρου
5 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για το έργο: «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων
διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε δυο(2) διακριτές ομάδες προστατευόμενων περιοχών
της Π.Α.Μ.Θ.» που θα διεξαχθεί μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων

συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), και Β. Της περίληψης της
ανωτέρω Διακήρυξης.
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Κολάτσος (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
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