
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  6 Νοεμβρίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ.4204 

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  

Μωυσιάδη Αριστείδη  

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 43η συνεδρίαση του έτους 2020. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 10/11/2020 
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 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

 

1. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το σχολικό έτος 2020/2021. 
(Εισηγήτρια  του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 

 
2. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της Έφεσης κατά της με 

αριθμό 28/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας που αφορά την εξόφληση τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών-υλικών. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 
3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 

έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
4. Εισήγηση για την έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης  για 
το έτος 2021, για τις ανάγκες των υπηρεσιών στο νησί της Θάσου της Π.Ε. Καβάλας». 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).  
 
5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙI της επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας: «Αναβάθμιση 

– εκσυγχρονισμός και λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 74.000,00 ευρώ. 

6. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της σύμβασης: «Σύνταξη 
φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης φράγματος Μαρμαρά (Ακροποτάμου) Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 67.740,00 ευρώ.  



7. Εισήγηση για την έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για 
την δημοπράτηση του έργου: «Διαμόρφωση  συμβολών  χωμάτινων οδών με οδικό δίκτυο νήσου  
Θάσου (β΄ φάση)», προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).   

    
9. Εισήγηση για την έγκριση του 1

ου
 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 

φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2019-2020», προϋπολογισμού 50.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 
10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 και προέγκριση των 

αντίστοιχων του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και 
έγκριση/προέγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
11. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου 
νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό 
έτος 2020-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.596,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

12. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το 
σχολικό έτος 2020-2021 προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.288,02 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «Επισκευή ηλεκτροκινητήρα 
μ.τ. αντλιοστασίου κεφάλης Άρδα» με προϋπολογισμό 111.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση 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).  
 
15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αγωγής του Τσαλίδη Χρήστου η οποία αφορά σε 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Ροδόπης και Επιτελικές Διευθύνσεις)», με προϋπολογισμό 62.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



17. Εισήγηση για την επικύρωση των πρακτικών της 41ης και 42ης συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής, έτους 2020. 
 

 

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 

 

 

 

 

  

 


