
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  14 Ιουλίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ.2568 

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 28η 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 20/7/2020 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11.30π.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 την έγκριση δαπανών οικονομικού έτους 2020 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 της Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 

διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού Νο7 Παρανεστίου 
Διποτάμων» προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1/2020 της Επιτροπής παραλαβής-αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 
Διακήρυξης 02/2020 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2021», προϋπολογισμού έως του ποσού των 
74.400,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Βαμβατήρα (Π.Ε. Καβάλας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

5. 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). 



 
6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Α΄ 

Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της με αριθμό καταχώρησης 
ΑΝΜ14/29-6-2020 αίτησης αναστολής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μεταξύ άλλων και κατά της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, που αφορά την ακύρωση της με αριθ. 702/2020 απόφασης της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης της αντίστοιχης περίληψης και της συγκρότησης 
των επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής, του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων 
βατότητας από χιονοπτώσεις – θεομηνίες – κατολισθήσεις - φυσικές καταστροφές και άλλων 
εκτάκτων επικίνδυνων βλαβών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Έβρου για τα έτη 
2021-2022-2023». 

8. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης της με αριθμό 284/23-04-2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σε συμμόρφωση με τις με αριθμό 729,730/2020 αποφάσεις του 6

ου
 κλιμακίου της 

Α.Ε.Π.Π. που αφορά τη λήψη απόφασης Προσωρινού Μειοδότη Προμηθευτή της σύμβασης  για 
την υπηρεσία: «Προμήθεια μεταφερομένων αυτονόμων αντλιών μεγάλης παροχής» 
προϋπολογισμού: 250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).  
 

9. Εισήγηση για την έγκριση – απόφαση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μέσω διενέργειας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του 
ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως ισχύει, για την κάλυψη υποχρεώσεων που προέκυψαν από την 
27/03/2020 και μετά αναφορικά με το πρόγραμμα μεταφοράς - φιλοξενίας (διαμονής σε 
ξενοδοχεία) – απομόνωσης των Ελλήνων πολιτών που εισέρχονται στη χώρα από τον μεθοριακό 
σταθμό Κήπων – Έβρου (κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα), που αφορά 
σε υπηρεσίες ξενοδοχείου – φιλοξενία – διαμονή επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτών στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ – ΞΕΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ– ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης 
του Δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ» της Π.Ε. Ροδόπης.         
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αικ. Χατζοπούλου (Π.Ε. Ροδόπης).     

 
11. 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 

 

 



 

 

  

 


