
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  20 Νοεμβρίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ.4387 

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 45η 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 26/11/2020 
ημέρα Πέμπτη 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 3
ου

 πρακτικού για την κατακύρωση του διαγωνισμού της υπηρεσίας: 
«Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανήματων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2020-2021» 
προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

2. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της Διακήρυξης, Β. Της Περίληψης Διακήρυξης, Γ. Της Προκήρυξης 
και Δ. Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο Φτελιάς»   
προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του έτους 2020 των Διευθύνσεων της ΠΕ Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 
4. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙI  της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επέκταση 

δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων σκαφών – επιστρώσεις στον 
προσήνεμο μόλο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας» προϋπολογισμού 1.550.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

5. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού για την δημοπράτηση 
μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: 

mailto:oikonomikiepitropi@pamth.gov.gr
mailto:proedros.oe@pamth.gov.gr


«Συντήρηση οδικού δικτύου Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 1.000.000,00 ευρώ.  

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 
6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και των οικονομικών προσφορών του 
ανοικτού δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού «Για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης, προϋπολογισμού 54.310,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
κατά την 3/2020 Διακήρυξη (ΑΔΑ:ΨΦ69ΛΒ-1ΛΩ). 

       (Εισηγητής των  ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 
8. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών 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 συγκρότησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, στα πλαίσια του υποέργου: «Μίσθωση μηχανήματων 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. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
10. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. Α299/2019 

απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά την επιβολή 
προστίμου για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.  

11. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. 307/2019 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που αφορά την επιβολή 
προστίμου για υποβάθμιση περιβάλλοντος.  

12. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της 
διαφοράς από αγωγή της σύμπραξης των Γραφείων Μελετών «Κωνσταντίνας Παπασπυροπούλου 
– Κοσμά Κανονίδη» ποσού 12.701,93

 
ευρώ με Φ.Π.Α. που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Μελέτη 

για την επιλογή και κατασκευή μικρών ταμιευτήρων-λιμνοδεξαμενών Π.Ε. Ροδόπης».  
13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της αίτησης 
της Κλεοπάτρας Στογιαννίδου για την ακύρωση της με αριθμό 1705/26-9-2019 απόφασης του 
Περιφερειάρχη της Π.Α.Μ.Θ. σχετικά με την πρόσληψη δικηγόρου, Προϊσταμένου της Νομικής 
Υπηρεσίας στην έδρα της Π.Α.Μ.Θ. 

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης που αφορά την κατάθεση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατά της με αριθμό 29/2020 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Π.Ε. Ροδόπης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του τρόπου ανάθεσης, Β. Των όρων διακήρυξης και Γ. Της 
επιτροπής διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση 
ζημιών & επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΣΕ03100000)» υποέργο: «Τακτική συντήρηση αναχωμάτων π. Έβρου περιοχής δήμου 
Αλεξανδρούπολης 2020-2021» προϋπολογισμού 1.340.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531 ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση 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). 
                                                                                                    



17. Εισήγηση για την έγκριση του από 17-11-2020 Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη Αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης 
φράγματος Ιασίου Ν. Ροδόπης» με οικονομική προσφορά 42.278,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 
απρόβλεπτα.   
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης).     
                                                                                                                       

18. Εισήγηση για την έγκριση : Α. Της σύναψης 1
ης

 Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το 
άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, συνολικού ύψους 103.053,13 ευρώ όπου περιλαμβάνονται 
83.107,36 ευρώ για δαπάνες εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απροβλέπτων και 19.945,77 ευρώ για Φ.Π.Α. 
και Β. Του 2

ου
 Α.Π.Ε. συνοδευόμενου από αιτιολογική έκθεση και αναλυτική προμέτρηση 

αιτιολογώντας την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της 1
ης

 Συμπληρωματικής Σύμβασης στα 
πλαίσια του υποέργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης (τμήμα 
προαίρεσης)» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2012ΕΠ03100000)» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γρ. Καραχρήστου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 
19. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την εκδίκαση της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ» στρεφομένη κατά της ΑΕΠΠ και της Π.Α.Μ.Θ. για  την ακύρωση της με 
αριθμό 1246/2019 απόφασης της ΑΕΠΠ και της 661/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά τη συμμετοχή σε διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου έργου. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 
20. Εισήγηση για: Α. Την έγκριση των όρων διακήρυξης για την προσφυγή στη διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για 

την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής γέφυρας στη 

Χ.Θ. 0+450 της Ε.Ο. Νο 53» χρηματοδοτούμενο από τον Ειδικό Φορέα Κ.Α.Ε. 4071.9762.0003 με 

Κωδικό Δράσης 201001023 με προεκτιμώμενη δαπάνη 73.280,20 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Τον 

ορισμό επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.                                              

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

21. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης του πίνακα δαπανών στο πλαίσιο 

υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ροδόπης διά της Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ροδόπης - Διοργάνωση από την Π.Ε. Ροδόπης πολιτιστικών 

εκδηλώσεων – «3ο παιδικό φεστιβάλ - δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα παιδιά με 

τίτλο: «Μαθαίνω για τον κορονοϊό», σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 9899, με προϋπολογισμό και πίστωση 15.000,00 

ευρώ.                                                                                                                                

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Ε. Ροδόπης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Εισήγηση για την επικύρωση των πρακτικών της 43
ης

 και 44
ης

 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 

 

 

 

 

  

 


