
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  14 Οκτωβρίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ.3892 

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  

Μωυσιάδη Αριστείδη  

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 40η 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 19/10/2020 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.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: Α. Των δαπανών οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και Β. Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση σχεδίου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
οχημάτων για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας συνολικού προϋπολογισμού 299.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: 
«Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανήματων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2020-2021» 
προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση 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). 

 
5. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).   
 



6. Εισήγηση για την έγκριση: Α Του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της πράξης με τίτλο: 
«Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης επιπέδου οδικής ασφάλειας Εθνικής οδού Νο 
2 εντός των ορίων του Ν. Ξάνθης» προϋπολογισμού 6.458.963,99 ευρώ και Β. Την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ». 

     (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
    

7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε.    
Έβρου και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού καθώς και έγκριση ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020. 

     (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 
8. Εισήγηση για την έγκριση του 3

ου
 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του 

υποέργου: «Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οδικού φωτισμού και φωτεινών 
σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2019» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού 
δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000) προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

     (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).  
 
9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 

του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση της αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «LIONS 
SECURITY Ι.Κ.Ε.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.  

10. Εισήγηση για την έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της 3
ης

 Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της 
Π.Α.Μ.Θ. του οικονομικού έτους 2020. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
11. Εισήγηση για την έγκριση οριστικής παραλαβής της σύμβασης παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών 

«Καταγραφή – αποτύπωση του δικτύου οδοφωτισμού και ωρίμανση του έργου ενεργειακής 
εξοικονόμησης οδοφωτισμού της Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 71.300,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 
2020-2021 της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Β. Παράτασης συμβάσεων βάσει του άρθρ. 33 
παρ. 2 του Ν4713/2020. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Σ. Γεμενετζής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας και τον ορισμό Επιτροπής 
Διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή, Συντήρηση και Εξοπλισμός Κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.» υποέργο: 
«Επεμβάσεις συντηρήσεων και βελτίωση προσβάσεων ΑΜΕΑ, σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες 
της Π.Α.Μ.Θ., αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού 387.096,78 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 188/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αν. Κοροβέση (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών 

Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Εισήγηση για την επικύρωση των πρακτικών της 34ης, 35ης, 36ης και 37ης συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτους 2020. 

 

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 

 

 

 

 

  

 


