
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  26 Αυγούστου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ.3096 

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 32η 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 31/8/2020 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 του 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 Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Δράμας συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 323.932,30 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ηρ. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας).   
 

3. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: «Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού 
δικτύου Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του 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).  

 
5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση της 

σύμβασης του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης Ν. Καρβάλης» ποσού 48.172,38 ευρώ με Φ.Π.Α. 



6. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού για την επαναδημοπράτηση 
της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου Ν. 
Καβάλας» με προσφορά δαπάνης εργασιών 70.402,24 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας).  
 

7. Εισήγηση για την έγκριση 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). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Κομοτηνής κατά της με αριθμό 270/2020 οριστικής απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά την καταβολή αποζημίωσης σε πολίτη. 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της Α.Β.Ε.Μ. ΑΚ 80/19-7-2019 αίτησης 
ακύρωσης του Κυριακού Παυλίδη κατά της Π.Α.Μ.Θ.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου Διακήρυξης Δημοπρασίας και Β. Της συγκρότησης 
Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της Δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2019-2020» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

11. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης προς χρήση ενός καταστροφέα FERRI (Ιταλίας) 
ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ. στον Τ.Ο.Ε.Β. Θαλασσιάς-Κρεμαστής. 

12. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του 
έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης 
(Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» υποέργο: «Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του 
οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» και Β. Του  1ου Α.Π.Ε. και του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  που τη συνοδεύουν 
και αιτιολογούν την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της  συμπληρωματικής σύμβασης, 
προϋπολογισμού ένταξης 500.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης).   
 

13. 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). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου, έως 30-06-2021, σύμφωνα με το άρθρο 33, 
παράγραφος 2

α
 του Ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και άλλες 

επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
15. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 433/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Αλ. Τζαμτζή (Π.Ε. Έβρου).  
 

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 185/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 186/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια υλικών και εργαλείων για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων 
του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2020» (CPV-43800000-1) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού του δικτύου της Π.Ε. Έβρου για το έτος 
2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Παρασκευόπουλος (Π.Ε. Έβρου). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης της Ανοικτής Διαδικασίας για την σύνταξη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης παροχής 
γενικών υπηρεσιών του έργου: «Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας και Οριοθέτηση-
Καθορισμός Αιγιαλού-Παραλίας», προϋπολογισμού 649.966,21 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.).  



 
20. Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 
Ν.4412/16) για το έργο: «Εργασίες θανάτωσης ζώων, καταστροφής προϊόντων και εφαρμογής 
λοιπών μέτρων  για την αντιμετώπιση των εξωτικών νοσημάτων και ζωοανθρωπονόσων» στην 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αχ. Σαχπατζίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 πρακτικού της επιτροπής  αποσφράγισης  και αξιολόγησης  
προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Ενέργειες 
Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης», συνολικού 
προϋπολογισμού 2.480.124,00 ευρώ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της 
Πράξης με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με κωδικό 
ΟΠΣ 5042070. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κοροβέση (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
22. Εισήγηση για την έγκριση εγκατάστασης σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντός 

οικοπέδου που στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφέρειας στην θέση Ιπποκράτους και Ρήγα Φεραίου 
(παλιά Δ.Ε.Β.) στην πόλη της Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου. 

23. Εισήγηση για την έγκριση εγκατάστασης σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης  εντός 
οικοπέδου που στεγάζονται Υπηρεσίες της Περιφέρειας στην θέση Φιλίππου 82 (παλιά Δ.Ε.Β.) 
στην πόλη της Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής  Π.Ε. Ροδόπης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Καραμανώλης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση προσθήκης – τροποποίησης της με αριθμό 415/2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία Π.Α.Μ.Θ.) 
 

25. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε 
ισχύει στις 30-06-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2020-2021 έως 
30-06-2021, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 33 του  Ν.4713/2020. 

26. Εισήγηση για την έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της 
Π.Ε. Δράμας και διαδικασίας ανάθεσής τους. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ηρ. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

27. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσίας του υποέργου: 
«Συντήρηση – Λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2018 & 2019» της Π.Ε. 
Έβρου για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2020-2021, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
 
 
 

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 

 

 

 

 

  

 


