
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     ΚΟΜΟΣΗΝΗ  26 Ιοςνίος 2020 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ     Απιθμ. Ππωη: Γ.Γ. Οικ.2381 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ                                         

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ      ΠΡΟ:  Σα Μέλη  

ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ-    

         Πεπιθεπειακούρ ςμβούλοςρ 

         κ.κ. 

ΣΑΥ.Γ/ΝΗ : ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1                               

                       69100 ΚΟΜΟΣΖΝΖ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Φ. Νηαληή 

ΣΗΛ : 25313-50202 & 50104                                            

FAX : 25313-50188 

Δπθξαηκίδε Νηθφιαν 

Παπαδφπνπιν Γεψξγην 

Γειεζηακάηε Βαζίιεην 

Μνπιηαδά Σαξθάλ  

Πνιίηε Αιέμην 

Ηκάκνγινπ Σδηράλ  

Μσπζηάδε Αξηζηείδε  

Σαπαηδά Δκκαλνπήι 

Χαηδεπέκνπ Χξήζην 

Γξαλά Αξρέιαν 

 

ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε ζε 26ε ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2020. 

 

Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηα πεξηθνξάο ζηηο 3/7/2020 εκέξα 
Παπαζκεςή θαη ψξα 11.30π.μ. ζχκθσλα κε ηελ απφ 11-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
(ΦΔΚ55/Α΄/2020) άξζξν 10 (θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ) θαηά ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄87). 
 

Σα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είναι ηα εξήρ: 

 

1. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σσλ δαπαλψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Γξάκαο θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Β. Αλάθιεζεο 
απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Γπάμαρ). 

 
2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε Πξαθηηθνχ II ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε – Δμνπιηζκφο ηνπ ηεισλείνπ θαη ηεο ζήξαγγαο Δμνρήο», πξνυπνινγηζκνχ 
55.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Θ. ιδηπόποςλορ (Π.Δ. Γπάμαρ). 
 

3. Δηζήγεζε γηα ηελ πξνέγθξηζε δαπαλψλ γηα ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία  ηνπ έηνπο 2021 θαη 2022 
ηεο  Γηεχζπλζεο  Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ Σκήκα πξνκεζεηψλ  ηεο Π.Δ. Καβάιαο. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Καβάλαρ). 

 
4. Δηζήγεζε γηα: Α. Σνλ Χαξαθηεξηζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 31-03-2020 σο “άγνλνπ” αθνχ δελ 

ππνβιήζεθε νπδεκία πξνζθνξά ζηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη Β. Σελ έγθξηζε επαλαδεκνπξάηεζεο 
εθ λένπ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ: «Καζαξηζκφο πξαλψλ, ηάθξσλ θαη 
εξεηζκάησλ νδηθνχ δηθηχνπ Ν. Καβάιαο», πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 73.997,00 επξψ. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Θ. Καπαβάρ  (Π.Δ. Καβάλαρ). 

 
5. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 

Ξάλζεο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
 



 
6. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 1 ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ γηα ηε δηαθίλεζε θνηλήο & επείγνπζαο αιιεινγξαθίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. - 
Π.Δ Ξάλζεο, γηα ηα έηε 2021-2022 θαζψο θαη ηελ έγθξηζε αλάζεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ άγνλε νκάδα Β΄. 
(Διζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Ξάνθηρ). 
 

7. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Π.Δ. Ξάλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Παλειιαδηθψλ κε ιεσθνξεία θαη ηαμί γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-
2020. 
(Διζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Αν. Καζάπη (Π.Δ. Ξάνθηρ). 
 

8. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Έβξνπ θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη έγθξηζε αλάθιεζεο 
απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. Έβξνπ. 

9. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκφ 364/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο.  
(Διζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Έβπος). 

 
10. Δηζήγεζε γηα ηε γλσκνδφηεζε γηα ηε ζπκβηβαζηηθή ή κε, επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηεο Π.Α.Μ.Θ. κε 

ηνλ Νηθφιαν Παπαρξήζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ κε αξηζκφ θαηάζεζεο Μ16/2020 αγσγή ηνπ θαηά 
ηεο Π.Α.Μ.Θ.  πνπ αθνξά ηελ εμφθιεζε ηηκνινγίνπ παξνρήο πιηθψλ. 

11. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελψπηνλ ηνπ Β΄ 
Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζκφ ΑΚ7/10-2-2020 
αίηεζεο ηνπ Γεσξγίνπ Σαηαξάθε γηα ηελ αθχξσζε ηεο κε αξηζκφ 683/9-12-2019 απφθαζεο ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 
(Διζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η Δλ. Αναγνώζηος (Π.Δ. Έβπος). 
 

12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αθχξσζεο ηεο κε αξηζκφ 258/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ κε αξηζκφ 702/2020 απφθαζε ηνπ 5

νπ
 Κιηκαθίνπ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.)  
(Διζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Υπ. Μαςπάκη (Π.Δ. Έβπος).  
 

13. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, Αληηπεξηθεξεηαξρψλ θαη 
Πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. 
 
 

 
 

ε πεπίπηωζη κωλύμαηορ παπακαλούμε να ενημεπώζεηε εγκαίπωρ ηον αναπληπωηή ζαρ.  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ                                                 

2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα ΠΑΜΘ  

3. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ. ρέζεσλ        

4. Σζαιηθίδε Νηθφιαν 

5. Βελεηίδε Κσλζηαληίλν                                             

6. Ναικπάληε Κσληζαληίλν 

7. Κνπξηίδε Κσλζηαληίλν 

8. Παπαεκκαλνπήι Γξεγφξην 

9. Γάθε Χξήζην 

10. Δμαθνπζηφ Κσλζηαληίλν 

11. Καδάθνπ-Βξνχδνπ Σξηαληαθπιιηά 

12. Αξγπξίνπ Νηθφιαν 

13. Εακπνπλίδε Ησάλλε 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΔΣΡΟΒΙΣ 

 

 

 

 



  

 


