
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  27 Νοεμβρίου 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: Δ.Δ. Οικ.4532 

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 46η 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 3/12/2020 ημέρα 
Πέμπτη 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 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να αποστείλουν την πρόθεση και την ψήφο για τη 
συμμετοχή τους την ημέρα της συνεδρίασης από 12.00 έως και 15.00 μμ. με τη διαδικασία 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα email: oikonomikiepitropi@pamth.gov.gr ή και  
proedros.oe@pamth.gov.gr. Μετά το πέρας της ώρας λήξης, στις 15.00 μμ. καμία ψήφος δεν θα ληφθεί 
υπόψη. 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

 

1. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτή φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 40.000,00 ευρώ.   

2. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτή μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Δράμας με προϋπολογισμό 69.812,00 ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Καβάλας κατά της με αριθμό 172/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καβάλας 
(Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών). 

4. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά της Π.Α.Μ.Θ. που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Δράμας). 
 



5. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού I της επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Οδοστρώματος στο Τελωνείο Εξοχής (είσοδος- έξοδος) με 
οπλισμένο σκυρόδεμα», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωσης 
αναδόχου του έργου: «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Επαρχ. Οδού Νο 11 από Κ. Βροντού έως όρια 
Ν. Σερρών» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 150.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).  

 
7. 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). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος  Γ. Παπαθεμιστοκλέους (Π.Ε. Καβάλας). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού IΙ της επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Οδικοί κόμβοι στις 
Δ.Κ. Παναγίας και Ποταμιάς Νήσου Θάσου» προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και 
λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

10. Εισήγηση για την έγκριση μερικής υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Εργασίες συντήρησης 
Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 200.000,00 ευρώ.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
11. Εισήγηση για την έγκριση 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). 
 
12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου 
νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί), για το σχολικό 
έτος 2020-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.859,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

14. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 5 της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας, σχετικά με 
παράταση της από 07/02/2020 σύμβασης που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για 
τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της με αριθμό Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ15/6-3-2020  
αίτησης ακύρωσης της Πρίγγα Χρυσούλας στρεφόμενης κατά της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης που αφορά αίτηση για πλήρωση θέσης προϊσταμένου σε τμήμα της Π.Ε. 
Έβρου. 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της με αριθμό Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ34/7-7-2020  
αίτησης ακύρωσης του Κασπαρίδη Δημάκου στρεφόμενη κατά της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης που αφορά διορισμό υπαλλήλου σε κενή οργανική θέση. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2020, των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

        (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 
18. Εισήγηση για την έγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες κατασκευής του 

έργου: «Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατοδρομίου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως 
Κόσμιο». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 



19. Εισήγηση για: Α. Την έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης της ΠΑΜΘ για την πράξη/έργο: 
«Προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων και 
καθεστώτα αντιστάθμισης στο πλαίσιο των βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων (αρ.40 του 
Καν.ΕΕ 508/2014 παράγραφος 1 στοιχεία β)-ζ) και θ) & αρ.44 παρ. 6 Αλιεία εσωτ. Υδάτων του 
Καν.ΕΕ 508/2014) – Δράση : Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων 
λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων» στο πλαίσιο της υπ’ 
άριθμ.151/14-01-2019 Πρόσκλησης του Γ.Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δράση: «Έργα για 
την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο βιώσιμων 
αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-
2020 και Β. εξουσιοδότηση του κ. Χρήστου Μέτιου, νόμιμου εκπροσώπου της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υπογράφει όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις σχετικές 
αιτήσεις που απαιτούνται.  

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Κολάτσος  (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 

 

 

 

 

  

 


