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Ευφραιμίδη Νικόλαο 

Παπαδόπουλο Γεώργιο 

Δελησταμάτη Βασίλειο 

Μουλταζά Ταρκάν  

Πολίτη Αλέξιο  

Μωυσιάδη Αριστείδη  

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 39η 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 12/10/2020 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.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 διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη προμήθεια μηχανογραφικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συνολικά χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 69.812,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση 3
ου

 πρακτικού για την κατακύρωση του διαγωνισμού της υπηρεσίας: 
«Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 2020-2021 και 2021-
2022» προϋπολογισμού 980.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με προαίρεση. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Της διακήρυξης και προκήρυξης διαγωνισμού και Β. Της 
συγκρότησης Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημοπράτηση μέσω του εθνικού 
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του έργου: «Αξιοποίηση Τεναγών 
Φιλίππων - Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ’ Φάση)», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 36 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 
32 του Ν. 4412/2016 (Ν. 4713/2020 ΦΕΚ146/Α) των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2020-21, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 67.634,57€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).   
 



5. Εισήγηση για την Α: Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του υπόεργου: 
«Συντήρηση διοικητηρίου της Π.Ε. Ξάνθης ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ» του έργου: «Επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού 399.999,99 ευρώ και Β. 
Εξουσιοδότηση της ΔΤΕ Π.Ε. Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής Επιτροπής σε ότι 
αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
    

6. 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). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολείων Ρούσας της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2020-2021, με την διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του Νηπιαγωγείου 
Καμαριώτισσας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2020-2021, με την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του Ειδικού Δ. 
Σχολείου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2020-2021, 
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. 

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του 1
ου

 Νηπιαγωγείου 
Σουφλίου 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). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 559/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

12. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών 
Π.Ε. Έβρου για την περίοδο Μάρτιος-Ιούνιος 2020. 

13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης-σύμβασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 
Έβρου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου).  
 

14. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με 
αριθμό Α544/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά σε 
πρόστιμο για νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης. 

15. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με 
αριθμό Α64/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά σε 
πρόστιμο για νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
  

16. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια υλικών και εργαλείων για τη 
συντήρηση των εγκαταστάσεων του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2020» προϋπολογισμού 
74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. κατά το άρθρο 117 του Ν4412/2016, με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).  

 
17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με ΓΑΚ 93761/2019 αγωγής των 
Γιάτσου Κρυσταλλένιας και λοιπών 49 και της με ΓΑΚ  93754/2019 αγωγής των Τασιούκα Μαρίας 
και λοιπών 7 κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία Π.Α.Μ.Θ.). 
  

18. Εισήγηση για την έγκριση του με αριθμό 2/2020 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης φακέλων 
για την έγκριση της εκμίσθωσης της αλιευτικής εκμετάλλευσης του Δημόσιου ιχθυοτροφείου 
«ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ» της Π.Ε. Ροδόπης.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αικ. Χατζοπούλου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
 



19. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων 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 

 

 

 

 

  

 


