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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 18η 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 8/5/2020 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.30π.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 τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της με αριθμό 243/2019 

απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την καταβολή παγίου 
χορηγήματος καθαριότητας σε υπαλλήλους. 

2. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ENVIROSYS ΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή 
αναβάθμιση επιμελητήριου Δράμας», προϋπολογισμού μελέτης 335.000,00 ευρώ με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για τον ορισμό της ημερομηνίας για την αποσφράγιση των προσφορών του έργου: 
«Ανακατασκευή και διαμόρφωση πεζοδρομίων και νησίδων του Διοικητηρίου και των χώρων 
στάθμευσης» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 

 
5. 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). 



 
6. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης γενικών υπηρεσιών: «Αποκατάσταση 

παρόχθιας ζώνης αγροκτήματος Κεχροκάμπου» ποσού 57.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α.   
7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαδικασίας με 

διαπραγμάτευση και κατακύρωση συμβάσεων των εργασιών της παροχής υπηρεσίας: «Μισθώσεις 
μηχανημάτων έργου για την επείγουσα αντιμετώπιση πλημμυρών του Δήμου Καβάλας 
(παρατενάγια περιοχή & Β.Α. Παγγαίο)», προϋπολογισμού: 99.944,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

8. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ΙΙ  της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαγράμμιση 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 650.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
(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. 
Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων του σχεδίου της διακήρυξης για τη διενέργεια δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων 
της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2021, 2022 και 2023, προϋπολογισθείσας αξίας 180.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α., της προκήρυξης και της περίληψης αυτής καθώς και του πρακτικού κληρώσεων των 
επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και παραλαβής του αντικειμένου 
της σύμβασης.   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του  
Ελεγκτικού Συνεδρίου (IV Τμήμα) κατά τη συζήτηση δύο αιτήσεων αναστολής κατά της Π.Α.Μ.Θ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων, του 
σχεδίου της περίληψης αυτής και Β. Της  συγκρότησης εξαμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, του υποέργου: «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης έτους 2020-2021» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 
531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006) εκτιμώμενης αξίας 2.480.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

13. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: 
«Προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος οιοδήποτε τύπου» του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου  
αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.»  προϋπολογισμού 14.954,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Γρ. Καραχρήστου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

14. 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). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο4 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
για το υποέργο: «Συντήρηση – Λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2018 & 
2019» της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας «Δαπάνη μεταφοράς μαθητών 
Π.Ε. Έβρου για την περίοδο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση 1
ου

 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής της υπηρεσίας: «Έργα ενίσχυσης 
υφιστάμενων αντιπλημμυρικών δομών περιοχής δήμου Ορεστιάδας» με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της Πράξης: «¨Cross 
Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection¨, FLOOD PROTECTION – 5b», 
με προϋπολογισμό 1.700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το «INTERREG V – A 
GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» με κωδικό έργου 2017ΕΠ23160019 της ΣΑΕΠ – 231/6. 

18. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ολοκλήρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη μειοδότη για το υποέργο: «Αποκατάσταση επειγουσών και επικίνδυνων φθορών γέφυρας 
του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο6 στη χ.θ. 0+970 πλησίον του οικισμού Μάνδρας 
με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ93100006 της ΣΑΕΠ 931» προϋπολογισμού: 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 



(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 2 (αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη) της 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού (διαστάσεων Α4 & Α3) για τις ανάγκες των επιτελικών 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ., της Π.Ε. Ροδόπης, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης και του 
Κ.Ε.Σ.Υ Ν. Ροδόπης για το έτος 2020», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή», με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 
12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (α/α διακήρυξης: 2/2020). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση  συμπλήρωσης μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
της Σύμβασης του έργου: «Καταγραφή – αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και ωρίμανση του 
έργου ενεργειακής εξοικονόμησης οδοφωτισμού της Π.Α.Μ.Θ.», λόγω μετάταξης υπαλλήλου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
21. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 

παρ. 2 «Αντικείμενο - Προϋπολογισμός – Δικαίωμα προαίρεσης» της με αριθμό Διακήρυξης 1/2016 
του έργου: «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 
2013ΕΠ03100000) για τα έτη 2017 έως και 2019». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Γεωργίου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας σχετικά με την υπεράσπιση υπαλλήλου της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

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

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

24. 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 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


