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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                    
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                       69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ    
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Ευφραιμίδη Νικόλαο 

Παπαδόπουλο Γεώργιο 

Δελησταμάτη Βασίλειο 

Μουλταζά Ταρκάν  

Πολίτη Αλέξιο   

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 15η 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 14/6/2021 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 δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 
 
2. Εισήγηση για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της 

Π.Ε. Δράμας στην πολιτιστική εκδήλωση «Πολιτιστικές εκδηλώσεις δήμου Δοξάτου 2021» και 
ορισμός ενός Εκπροσώπου της Π.Α.Μ.-Θ. με τον αναπληρωτή του κατά το άρθρο 9 στην κοινή  
επιτροπή για την εφαρμογή της σύμβασης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση 
και συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση «Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 
Πλατανιάς 2021», με τον «Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατανιάς Αργοναύται - Κομνηνοί 2021» διά της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και 
της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, 
διαγωνισμοί) ποσού συμμετοχής 1.000,00 ευρώ. 

4. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση 
και συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση «Γεωργική & Κτηνοτροφική Έκθεση 



Φωτολίβους 2021», με το Δήμο Προσοτσάνης, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί) ποσού συμμετοχής 
5.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Αλ. Μπουραζάνη (Π.Ε. Δράμας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση της περίληψης και του σχεδίου Συνοπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού για 
την προμήθεια τόνερ, γραφίτη, μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, 
φαξ, φωτοαντιγραφικών μηχανών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και του Κ.Ε.Σ.Υ  Ν. Δράμας για το 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2022 προϋπολογισμού  47.651,96 
ευρώ με Φ.Π.Α. (εκ των οποίων 17.651,96 βαρύνει τον Π/Υ του 2021 και 30.000,00 ευρώ βαρύνει 
τον Π/Υ του 2022) και διαδικασίας προμήθειας των υλικών αυτών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Δ. Δοφούδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού II Διαγωνισμού, κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης του 
έργου: «Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης παράπλευρα της Επαρχ. Οδού Νο 3 στον οικισμό 
Σκαλωτής», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

7. Εισήγηση για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της με αριθμό πρωτοκόλλου 
1827/20-3-2007 Σύμβασης του έργου: «Διευθέτηση Χειμάρρου Κ. Νευροκοπίου», κατά 143.043,67 
ευρώ με Φ.Π.Α. σε εφαρμογή της Απόφασης 690/2015 του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που 
οριστικοποιήθηκε με την Απόφαση 1129/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Στ' και 
έγκριση από Οικονομικής Πλευράς του  προτεινόμενου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
συνολικού προϋπολογισμού 1.651.514,66 ευρώ με Φ.Π.Α.  

8. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των οικονομικών 
προσφορών καθώς και την ανάθεση της σύμβασης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελετών και 
ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών» 
προϋπολογισμού 161.125,89 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).  

 
9. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 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). 
 
10. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας «Ανανέωση φωτογραφικού αρχείου Π.Ε. 
Καβάλας και επεξεργασία φωτογραφιών», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

11. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας «Παραγωγή οπτικοακουστικού τουριστικού 

υλικού Π.Ε. Καβάλας / ανάρτηση σε youtube», συνολικού προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. 
12. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας «Δημιουργία και εκτύπωση σημειωματάριου 
Π.Ε. Καβάλας», συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

13. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας «Προμήθεια - παραγωγή διαφημιστικών 
ειδών προστασίας από τον covid-19 και του περιβάλλοντος», συνολικού προϋπολογισμού 
24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Γ. Παπαθεμιστοκλέους (Π.Ε. Καβάλας). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής-αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 
Διακήρυξης 01/2021 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2022», προϋπολογισμού έως του ποσού των 
74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Βαμβατήρα (Π.Ε. Καβάλας). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ για τη δράση 
«Επετειακή εκδήλωση-200 χρόνια από το 1821» στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ξάνθης με το σύλλογο 
Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο Λεπενιώτης». 



16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Π.Ε. Ξάνθης με λεωφορείο για το σχολικό έτος 2020-2021. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Αν. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης).  

 
17. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ για τη δράση 

της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.  
Ξάνθης, «Συνδιοργάνωση με την Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης της δράσης ‘’15

ο
 φεστιβάλ κλασικής 

μουσικής στην Ξάνθη’’». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Τσούργιαννης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
19. Εισήγηση για την απόρριψη ή μη, της αίτησης θεραπείας του κ. Βίτσα αναφορικά με την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 31/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ (ΑΔΑ: 65ΘΙ7ΛΒ-ΕΣΥ) 
που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αγροτικού Κτηνιατρείου Σαμοθράκης, της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.Θ- Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 24.800,00 ευρώ της δράσης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: «Ψηφιακή προβολή περιοχών της Π.Α.Μ.Θ.-Χώρες στόχοι: Βουλγαρία, 
Ρουμανία, Σερβία, Σκόπια». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χ. Μαροπούλου (Π.Ε. Έβρου). 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης  της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης  Δια 
Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού με τίτλο: «Περιφέρεια Α.Μ.Θ.-Εξωτερικό 
Εμπόριο», συνολικής δαπάνης 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αν. Κοροβέση (Π.Ε. Έβρου). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακής οδού Ευγενικού Λεπτής» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 4.275.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α (Αρχική σύμβαση: 2.850.000,00 ευρώ. Προαίρεση: 1.425.000,00 ευρώ  με Φ.Π.Α.). 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙI της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση - βελτίωση βατότητας οδού Σωστού – Ι.Μ. 
Μάξιμου Καυσοκαλύβη - Α΄ Κερασέας», υποέργο: «Συντήρηση - βελτίωση βατότητας 1

ου
  τμήματος 

απο Σώστη έως διασταύρωση Α΄ Κερασέας» προϋπολογισμού 980.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 

24. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 1 (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της πρόσκλησης με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγουμένη δημοσίευση του άρθρου 32α & 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης για το υποέργο (παροχή υπηρεσίας): «Άμεση αποκατάσταση ζημιών 
λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού (περιοχές 
Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)», προϋπολογισμού 193.836,80 ευρώ. 

25. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙI του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Συντήρηση οδού Έβρενος - Κίζαρι», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
26. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί του Ισολογισμού-Απολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. 

του οικονομικού έτους 2020. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.) 
.  

27. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 11 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω  των ορίων για την προμήθεια καυσίμων 
θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και λοιπών υγρών, της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακής 



Ενότητας Έβρου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 818.977,64 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών 
και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων – 
μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2021». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αγωγής των αυτοκινητιστών/ιδιοκτητών ταξί κ.κ. 
Κυμπαρίδη Α. & Καρά Μεμέτ Γ. 

30. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της αγωγής των αυτοκινητιστών/ιδιοκτητών ταξί κ.κ. 
Καρατσάη Γ., Ευσταθόπουλου Ν., Χασάν Ν., Πετκίδη Ν. & Κιοσέ Χ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

31. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – 
Θράκης διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας «Δημιουργία – εκτύπωση λευκώματος Π.Ε. 
Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 8.000.00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Παπαθεμιστοκλέους (Π.Ε. Καβάλας). 
 

32. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση και 
συντήρηση χώρων πρασίνου Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 53.400,00 
ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Κουνάκος (Π.Ε. Καβάλας). 
  

33. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

34. Εισήγηση για την έγκριση άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου που αφορά 
το Αγροτικό Κτηνιατρείο Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της 
Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και έγκριση για απευθείας μίσθωση ακίνητου για τη 
στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής, της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

35. Έκδοση για την έγκριση έκδοσης απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση και 
συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση «Φεστιβάλ φιλαρμονικών και μουσικών 
συνόλων 2021», με το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας (οργάνωση, συντονισμός) και της Διεύθυνσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Δράμας (οικονομικά, προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί) με ποσό συμμετοχής 
1.900,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αλ. Μπουραζάνη (Π.Ε. Δράμας). 
 

36. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής για τη δράση: «Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή παραδοσιακών 
γεφυριών Π.Ε. Δράμας» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης διά της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας και Β. Του 
Πρακτικού επιτροπής για τον ορισμό μελών επιτροπών α) αξιολόγησης διαγωνισμού και β) 
εξέτασης ενστάσεων προσφυγών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 

 
37. Εισήγηση για την έγκριση Διαπραγμάτευσης Μεταφοράς μαθητών, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 

σχολικού έτους 2020-2021 καθώς και έγκριση συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 
 
 



 
 

38. Εισήγηση για την έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για τη αποκατάσταση ρηγμάτων και 
φθορών αναχωμάτων «Ρέματος Σαράντη» μετά τις έντονες βροχοπτώσεις την 01-02-2021, 
προϋπολογισμού 73.408,00 ευρώ και τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή του 
αντικειμένου των συμβάσεων του ως άνω έργου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

39. Εισήγηση για την έγκριση του 2
ου

 πρακτικού, οικονομικών προσφορών, του 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). 
 

40. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια 
πινακίδων και υλικών οδικής σήμανσης» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 62.527,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

41. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100, Ν. 3852/2010 
μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. για την 
υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Μελέτη κτιρίου επιβατικού σταθμού και εκσυγχρονισμού ζώνης 
ακτοπλοΐας Λιμένα Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 1.182.762,52 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
42. Εισήγηση για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: 

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

43. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του Σχεδίου Σύναψης: α) της Συμφωνίας-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης 
για το EuropeDirect (ED) – COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 07 και β) της Ειδικής Συμφωνίας 
Επιχορήγησης 2021 - COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 07 για το έργο 101035348 – 
EUROPEDIRECTEMTH, μεταξύ των ακόλουθων μερών: Αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Αφετέρου των συμμετεχόντων: 1. Του εταίρου με την επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και 2. Της 
«Συνδεδεμένης Οντότητας» με την επωνυμία: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και Β. Εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για την υπογραφή: α) της Συμφωνίας – Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης για το 
Europe Direct (ED) – COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 07 και β) της Ειδικής Συμφωνίας 
Επιχορήγησης 2021 - COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 07 για το έργο 101035348 – EUROPE 
DIRECT EMTH. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
    

44. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με προϋπολογισμό 
74.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ηλ. Μακρής (Π.Ε. Έβρου). 
 

45. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης για την εκμίσθωση της αλιευτικής εκμετάλλευσης 
των Δημόσιων ιχθυοτροφείων «Λάφρα» & «Λαφρούδα» της Π.Ε. Ξάνθης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών 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. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

10. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

11. Αργυρίου Νικόλαο 

12. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


