
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  18 Δεκεμβρίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ. 4826 

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 49η 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 23/12/2020 
ημέρα Τετάρτη 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 δαπανών Πολυετών Αναλήψεων, Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και 
δαπανών οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2020-2021, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης με τα δικαιώματα προαίρεσης 54.953,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 

3. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών (από τη δομή 
προσφύγων) της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2020-2021. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση - Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 57 από διασταύρωση 
προς Βώλακα έως Κ. Νευροκόπι» με προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  



5. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού II του Διαγωνισμού, κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 
του έργου: «Αντικατάσταση Οδοστρώματος στο Τελωνείο Εξοχής (είσοδος- έξοδος) με οπλισμένο 
σκυρόδεμα», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 

 
6. Εισήγηση για την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ των: Υπουργείου 

Πολιτισμού και  Αθλητισμού, του Δήμου Καβάλας, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας και της  Π.Α.Μ.Θ. που 
αφορά το πρόγραμμα πολιτισμικής ανάπτυξής 2021. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 

 
7. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της διακήρυξης και προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και Β. Της 

συγκρότησης Επιτροπής συνοπτικού Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση 
κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας εκτός του Διοικητηρίου» με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού, οικονομικού  έτους 2021 της 
Π.Ε. Ξάνθης για πολυετείς αναλήψεις και ΠΟΕ υποχρεώσεις 2020.  

9. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης παραχώρησης ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου εννέα (09) θέσεων 
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4115 της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ξάνθης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας ΑΜΘ/Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία, Π.Ε. Ξάνθης για χρονικό διάστημα από 01 
Ιανουαρίου 2021 έως 28 Φεβρουαρίου 2021. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία 

παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα 
Πολυσίτου: Χ.Θ. 5.237 έως 8.256 μ.» συνολικού προϋπολογισμού 7.570.000,00 ευρώ, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» στον άξονα προτεραιότητας 2: 
«Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και 
ατόμων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο: «Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης 
κινδύνων από πλημμύρες – Δράση 5β.9.1» 

11. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού σύμβασης, Β. 
Της συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Έκτακτες 
αποκαταστάσεις σε διατηρητέα κτίρια ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ξάνθης», προϋπολογισμού 
24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων, δαπανών παρελθόντων 
οικονομικών ετών και δαπανών οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς 
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2021. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια 
εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου – 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» με προϋπολογισμό 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και 
Β. Επιτροπής διενέργειας, επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών και επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής για τον ανωτέρω διαγωνισμό. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ηλ. Μακρής (Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης της 1
ης

 Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 
132 του Ν. 4412/2016, του 3

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2

ου
 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση - συντήρηση αποστραγγιστικών αντλιοστασίων Α1 - Α5 
Πυθίου» αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» συνολικού ύψους 19.346,11 ευρώ με Φ.Π.Α. 

        (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 
15. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών πολυετών υποχρεώσεων, παρελθόντων οικονομικών 

ετών καθώς και των δαπανών του οικονομικού έτους 2021, 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). 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της διακήρυξης και της περίληψης αυτής, που αφορούν 

στον ανοικτό, μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), 



ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων σχετικά με την «ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας των 
κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 
προϋπολογισμού 176.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 6μηνης παράτασης 
προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α  και Β. Της συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων 
του ανωτέρω διαγωνισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού με αριθμό 1 της επιτροπής ενστάσεων του έργου: 
«Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation – 
GDPR) της Π.Α.Μ.Θ.» συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

19. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 
μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής για την 
υποβολή και εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλιάς Μητρόπολης – 
Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρώνειας και Κομοτηνής (Συντήρηση, 
Διαρρύθμιση, Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αναμόρφωση)» προϋπολογισμού 830.998,71 ευρώ μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης: «Δημιουργία υλικού Π.Ε. Ροδόπης 2020» (Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021 (συνεχιζόμενο έργο από το έτος 2020), 
Κωδικός δράσης 204101006, ΚΑΕ 9899, Πηγή χρηματοδότησης ΑΔ. ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ., Μέγιστος 
προϋπολογισμός 7.500,00 ευρώ). 

21. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης: «Ροδόπη ματιές από το χθες στο σήμερα» (Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2021(συνεχιζόμενο έργο από το έτος 2020), 
Κωδικός δράσης 204102006, ΚΑΕ 9899,Πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, Μέγιστος 
προϋπολογισμός 15.000,00 ευρώ). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
22. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 20

ης
 παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«Κατασκευή φράγματος Ιασίου». 
23. Εισήγηση για την έγκριση του από 10-12-2020 Πρακτικού Ι για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» 
υποέργο: «Επεμβάσεις συντηρήσεων και βελτίωση προσβάσεων ΑΜΕΑ, σε κτίρια που 
στεγάζονται Υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ., αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού, 
387.096,78 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

  
24. Εισήγηση για την έγκριση συνδρομών ημερήσιων εφημερίδων και περιοδικών εντύπων έτους 

2021. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Εξακοΐδου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25. Εισήγηση για την επικύρωση του πρακτικού της 47
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 

 

 

 

 

  

 


