
                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

                                                                        ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

                                                                               ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  6 Μαρτίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ.1000 

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 

Ιμάμογλου Τζιχάν  

Μωυσιάδη Αριστείδη  

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 10η συνεδρίαση του έτους 2020. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 16/3/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. 
στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. 
Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.  
 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

 
1. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση κατόπιν 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. γγ και του 
άρθρου 107, του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 107, της οργάνωσης για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης, στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών «ALIMENTARIA 
BERCELONA 2020», που θα πραγματοποιηθεί στην Βαρκελώνη της Ισπανίας από 20 έως 23 
Απριλίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο FIRA GRAN VIA, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
20.000,00 ευρώ και Β. Των όρων της πρόσκλησης για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. γγ και του άρθρου 107 του Ν. 
4412/2016 της οργάνωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης, στη 
Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών «ALIMENTARIA BERCELONA 2020», που θα 
πραγματοποιηθεί στην Βαρκελώνη της Ισπανίας από 20 έως 23 Απριλίου 2020 στο Εκθεσιακό 
Κέντρο FIRA GRAN VIA, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 20.000,00 ευρώ, στην εταιρεία με 
την επωνυμία «PROMO SOLUTION Ε.Π.Ε.» (αποκλειστική εκπρόσωπο αποκλειστική 
διοργανώτρια εταιρεία της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών «ALIMENTARIA 
BERCELONA 2020»). 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ι. Σαρίγκολη (Π.Ε. Δράμας).  

 
2. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης των με αριθμό 960/2019 και 73/2020 αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 



3. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 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 προσφυγής των Κεδίκογλου 
Γεωργίας κ.λπ. 10 κατά της με αριθμό 15355/21-10-2019 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, της με αριθμό 04/9348/01-08-2019 έγγραφης 
απάντησης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, 
καθώς και της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας χαρακτηρισμού της συνέχειας του 
ρέματος με αριθμό 261 και κατάντη της παραλιακής Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας και 
δήλωσης αυτού στο Εθνικό Κτηματολόγιο και κάθε άλλης συναφούς πράξης και παράλειψης με τις 
ως άνω. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση των προσφυγών της εταιρίας με την επωνυμία 
«ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», που αφορούν την εξέταση της προσφυγής κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 
Παραλαβής του έργου: «Εξωτερική θωράκιση υφισταμένου τμήματος προσήνεμου μώλου λιμένα 
Καβάλας» και την εξέταση της προσφυγής κατά του 3

ου
 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: 

«Επέκταση προσήνεμου μώλου λιμένα Καβάλας». 
6. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την 

δημοπράτηση μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του 
έργου: «Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων στο οδικό δίκτυο του Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.000.000,00 ευρώ. 

7. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων ανάθεσης, Β. Της διακήρυξης & περίληψης δημοπρασίας 
και Γ. Της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση με συνοπτικό διαγωνισμό 
των υπηρεσιών: «Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου νήσου Θάσου» 
προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.  

8. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της 
σύμβασης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός κόμβων Ποταμιάς επί της επαρχιακής οδού Παναγίας - 
Σκάλα Ποταμιάς νήσου Θάσου» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 22.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
9. 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). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης μειοδοτικής φανερής και προφορικής 
δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στη Χώρα της Σαμοθράκης για τη στέγαση του Αγροτικού 
Κτηνιατρείου Σαμοθράκης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.Θ. – 
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. 

11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο 6 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
διενέργειας 2

ης
 επαναληπτικής ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 

προκήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών με σφραγισμένες 
προσφορές συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 26.604,50 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου).  

 
12. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών (1

ου
 και 2

ου
 μέρους) αξιολόγησης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικής Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή 
Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «Βελτίωση βατότητας τμημάτων εθνικού οδικού δικτύου 
Κ.Ε.171007000» χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ειδικού φορέα Κ.Α.Ε4071.9781.0007 Οικονομικού έτους 2019, 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο1 αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων – 
μηχανήματων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2020», προϋπολογισμού 45.000,00 
ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 



 
14. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής από τη 

συνεδρίαση. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 

Περιφερειακών Συμβούλων της 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 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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