
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  20 Οκτωβρίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ.3996 

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 41η 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 26/10/2020 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 τροποποίησης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2020 και παρατάθηκαν έως 30-06-2021 σύμφωνα με 
την παρ. 2α του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 και τη με αριθμό 526/2020 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. καθώς και για την τροποποίηση δρομολογίων που εγκρίθηκαν με την 527/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεοδωρίδου Π.Ε. Δράμας). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευές 
φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

3. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, Προκήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση Οδοστρώματος στο Τελωνείο Εξοχής (είσοδος –έξοδος) με 
οπλισμένο σκυρόδεμα», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

4. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση - ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 57 από 
διασταύρωση προς Βώλακα έως Κ. Νευροκόπι»  με προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

5. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο 
Δοξάτου έως Κεφαλάρι κατά τμήματα» με προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

6. 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). 
 



7. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού με την διαδικασία της διεξαγωγής 
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα 
Τενάγη των Φιλίππων» προϋπολογισμού 16.935,48 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.  

8. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την επαναδημοπράτηση 
της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός πρανών, τάφρων και ερεισμάτων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 73.997,00 ευρώ.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

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

και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και εξειδίκευση μίας δαπάνης λόγω 
αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής και είδους. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).   
 

10. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: 
«Διερεύνηση στατικής επάρκειας γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 της Ε.Ο.14 και προτάσεις 
αποκατάστασης» εκτιμώμενης αξίας 35.444,20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. όπου συμπεριλαμβάνεται 
δικαίωμα προαίρεσης 13.894,29 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
  

11. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών 
Π.Ε. Έβρου για την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2020.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 
  

12. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 860/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αθ. Σινίκογλου (Π.Α.Μ.Θ.).  

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

Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη συζήτηση της με αριθμό 2204/2019 προσφυγής της Α.Ε. με 
επωνυμία «ΑΣΤΡΙΑ Α.Ε.» στρεφομένη κατά της υπ’ αριθμ. ΙΕ/18711/1615/ΝΝ 80301/Ν. 1892/90 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, του Ελληνικού 
Δημοσίου και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί 
υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας στις διατάξεις επενδυτικού νόμου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 

Π.Α.Μ.Θ. κατά το Β΄ Τρίμηνο 2020. 
15. Εισήγηση για την έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της 

Π.Α.Μ.Θ. κατά το Γ΄ Τρίμηνο 2020.   
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και των δαπανών του 

οικονομικού έτους 2020, των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των 
Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 
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 

 


