
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  5 Ιανουαρίου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: ΔΔ ΠΑΜΘ/ΔΔ/2289/68/  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                  5-1-2021 

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 1η συνεδρίαση του έτους 2021. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 11/1/2021 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 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 ανατροπών αναλήψεων οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2020. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 

 
2. Εισήγηση για την έγκριση του 2

ου
 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια 

γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη αναγκών της Π.Ε. Δράμας για το 
έτος 2021» συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. 
Δράμας έτους 2020», προϋπολογισμού μελέτης 240.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 

 
4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών πολυετών υποχρεώσεων του έτους 2021 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 του 2

ου
 Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτικές Εργασίες στο Εθνικό και 

Επαρχιακό οδικό δίκτυο Νήσου Θάσου» με την αύξηση του Οικονομικού Αντικειμένου της Αρχικής 
Σύμβασης σε ποσοστό 14,98%, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφο 2 του Ν.4412/2016, 
προϋπολογισμού 363.112,99 ευρώ με Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αξιοποίηση 
Τεναγών Φιλίππων - Καθαρισμός Κεντρικής Τάφρου (Δ’ Φάση)»  προϋπολογισμού 123.164,83 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 49,09 %.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του 
Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, 
αναλωσίμων εκτυπωτών/ φωτοτυπικών / πολυμηχανημάτων /φαξ και ειδών γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης – Π.Α.Μ.Θ., για 24 μήνες», προϋπολογισμού έως του 
ποσού των 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 

 
8. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Π.Ε. Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 2020-2021. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Σ. Κανδυλίδου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης 2019-2020» προϋπολογισμού 50.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού 
της Π.Ε. Έβρου οικονομικού έτους 2020 λόγω λήξης οικονομικού έτους.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

12. 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, προϋπολογισμού 5.859,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

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

 
14. Εισήγηση για την έγκριση των ανατροπών των αναλήψεων οικονομικού έτους 2020, των 

Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης, 
λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2020. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περιπ. β υποπερ. ββ του Ν. 4412/2016 (άρθρο 32 της 
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την υλοποίηση της δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ δια της Διεύθυνσης 
Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού με τίτλο: «Συμμετοχή της Περιφέρειας  
ΑΜΘ σε εκθέσεις ως συνεκθέτης του ΕΟΤ έτους 2021», του ετήσιου προγράμματος δράσης της 
Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2021, συνολικού προϋπολογισμού 59.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. 
Συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κοροβέση  (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης και την χρηματοδότηση έργου από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Γεωργίου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
 



17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 826/23-12-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης 
«ΡΟΔΟΠΗ ΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ» (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. έτους 2021 (συνεχιζόμενο έργο από το έτος 2020), Κωδικός δράσης 204102006, ΚΑΕ 
9899, Πηγή χρηματοδότησης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, Μέγιστος προϋπολογισμός 15.000,00 ευρώ)» 
ως προς το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της δράσης και την ποσότητα εκτύπωσης του 
λευκώματος.  

18. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 825/23-12-2020 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και 
υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2020» (Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
έτους 2021 (συνεχιζόμενο έργο από το έτος 2020), Κωδικός δράσης 204101006, ΚΑΕ 9899, Πηγή 
χρηματοδότησης ΑΔ. ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛ., Μέγιστος προϋπολογισμός 7.500,00 ευρώ)» ως προς το 
χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της δράσης. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
19. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, 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). 
 
20. Εισήγηση για την έγκριση ανατροπών αναλήψεων οικονομικού έτους 2020 των Διευθύνσεων της 

Πειφερειακής Ενότητας Ξάνθης, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2020. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 
21. Εισήγηση για την επικύρωση των πρακτικών της 48

ης
 και 49

ης
 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 

 

 

 

 

  

 


