
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  11 Δεκεμβρίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ. 4721 

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 48η 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 17/12/2020 
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 του 1
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – 
ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο Δοξάτου έως Κεφαλάρι κατά τμήματα» προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 300.000,00 ευρώ. 

2. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές φθορών 
γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 200.000,00 
ευρώ.  

3. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την ακαταλληλότητα ή μη, του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΥ 1457 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας όσον αφορά τη θέση του σε 
κυκλοφορία. 

4. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της Διακήρυξης, Β. Της Περίληψης Διακήρυξης, Γ. Της Προκήρυξης 
και Δ. Της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή συντήρηση του κτιρίου 
του δημοσίου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 340.000,00 ευρώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 

 
5. Εισήγηση για την προέγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Καβάλας.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 



 

6. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή οχετού επί της εθνικής οδού Λιμένα 
- Λιμεναρίων μεταξύ Σωτήρα - Καλλιράχης και αντικατάσταση - επανακατασκευή υφιστάμενου 
οχετού στην Καλλιράχη (θέση Κλίσμα)» και της αύξησης του οικονομικού  αντικειμένου της Αρχικής 
Σύμβασης σε ποσοστό 10,40%€ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 117.330,49 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας).  
 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 37 της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
(υπο)φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς καθώς και της οικονομικής 
προσφοράς, για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016 (Ν.4713/2020 ΦΕΚ146/Α) των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης 
της Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2020-21, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 28.401,81 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 

 
8. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της με αριθμό 715/2020 

οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά επιβολή 
προστίμου που προκύπτει από τεχνικό έλεγχο οχήματος.  

        (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Ξάνθης). 
 
9. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» υποέργο: «Συντήρηση Διοικητηρίου 
της Π.Ε. Ξάνθης, ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 399.999,99 ευρώ.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. 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 2.930,80 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

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 6.673,80 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 
νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό 
έτος 2020-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.130,75 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

13. 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 6.297,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου με 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 τιμής, χαμηλότερη τιμή, της προμήθειας «Στηθαίων ασφαλείας έτους 
2020»  προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων 
επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, 
καθώς και ορισμό επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΛΕΠΤΗΣ». Εκτιμωμένη αξία σύμβασης: 4.275.000,00€. Αρχική 
σύμβαση: 2.850.000,00€. Προαίρεση: 1.425.000,00€  με Φ.Π.Α.  

        (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 
16. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 1 (αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και Νο 2 (αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών) του διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων για 
εργασίες καθαρισμού σε ποταμούς και ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2020, 2021 & 
2022» ενδεικτικού προϋπολογισμού 599.912,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 



(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

  
17. Εισήγηση για την επικύρωση των πρακτικών της 45

ης
 και 46

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 

 

 

 

 

  

 


