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ΘΔΜΑ : Πξφζθιεζε ζε 18ε ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2021. 

 

Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζε ηακηική ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί δια πεπιθοπάρ ζηηο 13/7/2021 εκέξα 
Σπίηη θαη ψξα 12.00μ.μ. ζχκθσλα κε ηελ απφ 11-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
(ΦΔΚ55/Α΄/2020) άξζξν 10 (θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ) θαηά ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄87). 
 
Σα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα απνζηείινπλ ηελ πξφζεζε θαη ηελ ςήθν γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο απφ 12.00 έωρ και 15.00 μμ. κε ηε δηαδηθαζία 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηα email: oikonomikiepitropi@pamth.gov.gr ή θαη  
proedros.oe@pamth.gov.gr. Μεηά ην πέξαο ηεο ψξαο ιήμεο, ζηηο 15.00 κκ. θακία ςήθνο δελ ζα ιεθζεί 
ππφςε. 
 
Σα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είναι ηα εξήρ:  

 

 
1. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. Γξάκαο 

θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ . 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Γπάμαρ). 
 

2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο θαη πινπνίεζεο ηεο δξάζεο: «Γηεζλήο Δθδήισζε 
Πνδειαηηθνχ Σνπξηζκνχ θαηά ην πηζηνπνηεκέλν δηεζλέο πξφηππν BREVET 200 ρηιηνκέηξσλ ζην 
επξχηεξν πεδίν ηνπ Πάξθνπ ησλ Φηιίππσλ γηα ηελ Πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο» 
πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Διζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Δλ. Θεωδοπίδος (Π.Δ. Γπάμαρ). 
 

3. Δηζήγεζε γηα ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 1056/2020      
απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Καβάιαο πνπ αθνξά πξνζσξηλή απαγφξεπζε 
ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

4. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελψπηνλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Κνκνηελήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο απφ 29/3/2021 αίηεζεο αθχξσζεο ηεο 
Σζηζθάθε Γήκεηξαο πνπ αθνξά πνιενδνκηθή κειέηε πεξηνρήο Οηθηζκνχ Πέξλεο Ν. Καβάιαο.  

5. Δηζήγεζε γηα ηε γλσκνδφηεζε γηα ηελ άζθεζε ή κε, έθεζεο θαηά ηεο κε αξηζκφ 777/2020 
απφθαζεο ηνπ Σξηκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Καβάιαο πνπ αθνξά ηελ δηφξζσζε ηνπ 



θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα ηνπ λένπ θηεκαηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ αλαδαζκνχ ηνπ Αγξνθηήκαηνο 
σηήξνο Θάζνπ σο πξνο ηελ ηδηνθηεζία ηνπ πξνζθεχγνληνο. 
(Διζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων η Νομική Τπηπεζία Π.Δ. Γπάμαρ). 
 

6. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκφ 71/2021 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο.  

7. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο, ηνπ 1νπ Α.Π.Δ. ιφγσ αχμεζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 132 παξαγξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016 
ηνπ έξγνπ:  «Αλαθαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ θαη λεζίδσλ ηνπ Γηνηθεηεξίνπ θαη ησλ 
ρψξσλ ζηάζκεπζεο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 32.441,50 επξψ κε Φ.Π.Α.  

8. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σνπ ζρεδίνπ ηεο Γηαθήξπμεο, Β. Σνπ ζρεδίνπ ηεο Πξνθήξπμεο, Γ. Σνπ 
ζρεδίνπ ηεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο θαη Γ. Σεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ:  
«Βειηίσζε – Αζθαιηφζηξσζε Δπαξρηαθήο Οδνχ Πνηακνί - Μηθξνκειηά», πξνυπνινγηζκνχ 
500.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.  

       (Διζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων ο Θ. ιδηπόποςλορ (Π.Δ. Γπάμαρ).  

 
9. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Αθχξσζεο ηεο κε αξηζκφ 171/2021 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο ιφγσ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε ηελ 
ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 4782/2021 θαη Β. 1. Σεο Γηαθήξπμεο, 2. Σεο Πξνθήξπμεο, 3. Σεο Πεξίιεςεο 
Γηαθήξπμεο θαη 4. Σεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε θαη 
απνθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηνπ ρεηκάξξνπ Γνμάηνπ ηνπ λνκνχ Γξάκαο (δχν ρηιηφκεηξα αλάληη ηεο 
ζπκβνιήο ησλ ρεηκάξξσλ Αγίαο Βαξβάξαο θαη Γνμάηνπ)», πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 επξψ κε 
Φ.Π.Α.   

10. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Αθχξσζεο ηεο κε αξηζκφ 130/2021 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο ιφγσ ηεο αλακφξθσζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε ηελ 
ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 4782/2021 θαη Β. 1. Σεο Γηαθήξπμεο, 2. Σεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο, 3. Σεο 
Πξνθήξπμεο θαη 4. Σεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε θαη 
απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ ησλ ρεηκάξξσλ Λεπθνγείσλ - Υξπζνθέθαινπ ηνπ Γ. Νεπξνθνπίνπ ηνπ Ν. 
Γξάκαο, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Διζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η Α. Κεθαλίδος (Π.Δ. Γπάμαρ). 
 

11. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ έηνπο 2021 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Καβάιαο θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ.  

       (Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Καβάλαρ). 
 

12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εμεηδίθεπζεο δαπαλψλ θαη πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο δηα ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Καβάιαο «Κακπάληα 
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζε έληππα ΜΜΔ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 18.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.  
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Γ. Παπαθεμιζηοκλέοςρ (Π.Δ. Καβάλαρ). 
 

13. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Η ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε 
νδηθνχ δηθηχνπ λήζνπ Θάζνπ Ννκνχ Καβάιαο-Απνθαηάζηαζε Αζθαιείαο θαη Βαηφηεηαο» κε 
πξνζθνξά δαπάλεο εξγαζηψλ 298.093,09 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. θαη κέζε έθπησζε 38,97%. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Θ. Καπαβάρ (Π.Δ. Καβάλαρ). 
 

14. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Ξάλζεο θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Ξάνθηρ). 

 
15. Δηζήγεζε γηα ηελ: Α. Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν1 (πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ) θαη ηνπ πξαθηηθνχ Νν 2 (πξαθηηθφ 
απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ,  Β.  Απνδνρή ησλ πξνζθνξψλ  θαη ηελ 
αλάδεημε σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο χκβαζεο: «Μίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο» θαη 3. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηεο ΓΣΔ Π.Δ. Ξάλζεο λα ελεξγεί εθ κέξνπο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε φηη αθνξά ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη 
ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ: 
«Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 
(ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 2012ΔΠ03100000)» εθηηκψκελεο αμίαο 99.882,00 κε Φ.Π.Α. 

16. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε 
ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, Β. Σνπ 
ζρεδίνπ Πξνθήξπμεο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ζηνλ Δζληθφ Σχπν, Γ.  Σεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, 



ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε απνζηξαγγηζηηθνχ δηθηχνπ αγξνθηεκάησλ Γ. 
Αβδήξσλ θαη Γ. Σνπείξνπ» ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ & επείγνπζεο αληηπιεκκπξηθέο 
εξγαζίεο ζηελ Π.Α.Μ.Θ. (ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 2012Δ03100000)»  πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 
επξψ. 

17. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε 
ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, Β. Σνπ 
ζρεδίνπ Πξνθήξπμεο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ζηνλ Δζληθφ Σχπν θαη Γ. Σεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Γηάλνημε θαλαιηψλ γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ 
Αγξνθηήκαηνο Γεληζέαο» ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ./ΠΔ Ξάλζεο πξνυπνινγηζκνχ 300.000,00 επξψ. 

18. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε 
ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, Β. Σνπ 
ζρεδίνπ Πξνθήξπμεο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ζηνλ Δζληθφ Σχπν θαη Γ. Σεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ κε ηίηιν: «πληήξεζε ξεκάησλ θαη ρεηκάξξσλ ζηελ 
πεδηλή πεξηνρή Π.Δ. Ξάλζεο» ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ & επείγνπζεο αληηπιεκκπξηθέο 
εξγαζίεο ζηελ Π.Α.Μ.Θ. (ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 2012Δ03100000)» πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 
επξψ. 

19. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε 
ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, Β. Σνπ 
ζρεδίνπ Πξνθήξπμεο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ζηνλ Δζληθφ Σχπν θαη Γ. Σεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ κε ηίηιν: «Σνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ αλαραίηηζεο 
νρεκάησλ ζην νδηθφ δίθηπν αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Ξάλζεο» ηνπ έξγνπ: «Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ 
ζηεζαίσλ αζθαιείαο κε λέα ζπζηήκαηα νρεκάησλ (ΟΜΟΔ-ΑΟ)»  πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 
επξψ. 

20. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε 
ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή Β. Σνπ 
ζρεδίνπ Πξνθήξπμεο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ζηνλ Δζληθφ Σχπν θαη Γ. Σεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ κε ηίηιν: «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ 
«Πνιπρψξνπ ηέρλεο θαη ζθέςεο» ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο ηδηνθηεζίαο Π.Α.Μ.Θ.» ηνπ έξγνπ: «Δπηζθεπή, 
ζπληήξεζε θαη εμνπιηζκφο θηηξίσλ ηεο Π.Α.Μ.Θ.» πξνυπνινγηζκνχ 150.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Διζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η Υπ. Λάμππος (Π.Δ. Ξάνθηρ). 

 
21. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. Έβξνπ 

θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Έβπος). 
 

22. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο ηεο πίζησζεο πνζνχ 5.000,00 επξψ ηεο δξάζεο: 
«Παλζέιελνο Αχγνπζηνπ: πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ζηνλ Έβξν 2021» 
ηεο Πεξηθέξεηαο  Α.Μ.Θ.,  δηα ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Δ. Έβξνπ. 
(Διζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Δ. Κοζμαδάκη (Π.Δ. Έβπος). 

 
23. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ Μίζζσζεο Αθηλήηνπ πνπ 

αθνξά ηε ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Απνθεληξσκέλνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ Οξεζηηάδαο 
ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ θαη ηνπ Γαζνλνκείνπ Οξεζηηάδαο. 
(Διζηγήηπια ηος ανωηέπος θέμαηορ η Δ. Κώηηη (Π.Δ. Έβπος). 
 

24. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε παξάηαζεο πξνζθνξψλ ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
επηινγή Αλαδφρνπ Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο δνκηθήο ελίζρπζεο αλαηνιηθνχ 
αλαρψκαηνο θαη βειηίσζε αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ πνηακνχ Άξδα πεξηνρήο Ρiδησλ θαη 
Καζηαλέσλ» κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, κε θξηηήξην αλάζεζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, πξνυπνινγηζκνχ 
1.500.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α., ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο “Cross Border Planning and 
Infrastructure Measures for Flood Protection”, FLOOD PROTECTION-5b. 

25. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ 1
νπ

 πξαθηηθνχ ηνπ έξγνπ: «Παξεκβάζεηο δνκηθήο ελίζρπζεο 
αλαηνιηθνχ αλαρψκαηνο θαη βειηίσζε αληηπιεκκπξηθψλ ππνδνκψλ πνηακνχ Άξδα πεξηνρήο 
Ρηδίσλ θαη Καζηαλέσλ» πξνυπνινγηζκνχ 1.500.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο 
ηεο πξάμεο “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection”, FLOOD 
PROTECTION-5b. 
(Διζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η Υπ. Μαςπάκη (Π.Δ. Έβπος). 



 
26. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. Ρνδφπεο θαζψο θαη έγθξηζε 
δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2021. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Ροδόπηρ). 
 

27. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο αλνηθηνχ, κεηνδνηηθνχ (πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο), ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ άλσ ησλ νξίσλ (παξ γ. 
αξζξ. 5 Ν.4412/16) γηα ην έξγν «Δξγαζίεο ζαλάησζεο δψσλ, θαηαζηξνθήο πξντφλησλ θαη 
εθαξκνγήο ινηπψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμσηηθψλ λνζεκάησλ θαη 
δσναλζξσπνλφζσλ» ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 500.000,00 
επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Ν. Φωηεινιάρ (Π.Α.Μ.Θ.).  

 
28. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ 1 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη 

Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ «Αλάζεζε εξγαζηψλ 
απνκαγλεηνθψλεζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ ηεο Π.Α.Μ.Θ. γηα 24 κήλεο (2021-2023), απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο», κε 
πξνυπνινγηζκφ 48.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Α. Ανηωνιάδηρ (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

29. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ αξ. 5 ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή 
ππεξεζηψλ ζπκκφξθσζεο, πξνζαξκνγήο θαη ππνζηήξημεο σο πξνο ην Νέν Καλνληζκφ 
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ κε αξηζκφ 679/2016 (General Data Protection Regulation – 
GDPR) ηεο Π.Α.Μ.Θ.» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Μ. Κοκκίδηρ (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
30. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηάξηηζεο 

Μεηξψνπ Δξγνιεπηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ απφ έληνλα θαηξηθά 
θαηλφκελα, θαηνιηζζήζεηο, πιεκκχξεο, ρηνλνπηψζεηο, παγεηνχο, αηπρήκαηα κεηαθνξψλ, 
ηερλνινγηθά αηπρήκαηα θ.α.), θαζψο θαη άκεζεο επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ θηλδχλνπο πνπ 
κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε απεηιή γηα ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ πνιηηψλ θαη νηηδήπνηε άιιν 
ππαγνξεχεηαη απφ ην ξφιν ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Κ. Υοςβαπδάρ (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
31. Δηζήγεζε γηα ηελ καηαίσζε ηεο Αλνηθηήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθήο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Μειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο πξψελ παιηνχ Ννζνθνκείνπ 
Αιεμαλδξνχπνιεο» (181673 ΔΖΓΖ) θαη ηελ αθχξσζε ηεο κε αξηζκφ 296/2021 Απφθαζεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΑΜΘ, πξνυπνινγηζκνχ 476.763,05 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Αν. Παπάζσος (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
32. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απφ 25-6-2021 Πξαθηηθνχ ΗΗ (ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ – 

θαηαθχξσζεο ζχκβαζεο) γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε - Βειηίσζε βαηφηεηαο 
ηνπ Δζληθνχ θαη Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Ρνδφπεο εηψλ 2021-2022» 
πξνυπνινγηζκνχ 2.995.000,00 επξψ. 

33. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σσλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο ζε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 
δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε  ηελ παξ. 2γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, Β. Σνπ νξηζκνχ ηεο  
επηηξνπήο πνπ ζα δηελεξγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε ζχλαςε ειεθηξνληθήο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, Γ. Σσλ πξνζθαινχκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Τπνέξγνπ: 
«Απνθαηάζηαζε ηξιαλδηθήο δηάβαζεο Λίζζνπ ζην ηκήκα Φηιιχξα - Αξξηαλά», πξνυπνινγηζκνχ 
500.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. ηνπ έξγνπ: «Αλαβάζκηζε ηξιαλδηθψλ δηαβάζεσλ θαη βειηίσζε 
επαξρηαθήο νδνχ Παλεπηζηεκηνχπνιε – Γξαηηλή - Αξξηαλά».  
(Διζηγηηήρ ηων ανωηέπω θεμάηων ο Κ. Γεπνεκηζήρ (Π.Δ. Ροδόπηρ). 
 
 
 
 
 



34. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλαβάζκηζεο ηεο ζχλδεζεο internet ζην Ννκαξρείν ζηελ 
Αιεμαλδξνχπνιε κε κεληαίν πάγην θφζηνο 52,90 επξψ. 
(Διζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Δ. Κώηηη (Π.Δ. Έβπος). 
 

35. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο Γηαθήξπμεο, Πξνθήξπμεο, πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο θαη επηηξνπήο 
δηαγσληζκνχ γηα ηε Γεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: «Βειηίσζε βαηφηεηαο νδνχ Γ.Γ. Κ. Αγξνχ (έμνδνο) 
έσο Γ.Γ. Νηθνηζάξαο (είζνδνο) έηνπο 2020» πξνυπνινγηζκνχ 183.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Θ. ιδηπόποςλορ (Π.Δ. Γπάμαρ). 

 
36. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 2

νπ
 πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ αλνηθηνχ 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε Αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «Πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο 
νδψλ» κε πξνυπνινγηζκφ 74.400,00 επξψ κε Φ.Π.Α., ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Π.Γ.Δ. 
«πληήξεζε νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο Π.Α.Μ.Θ.» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρακειφηεξε ηηκή.   

(Διζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Υπ. Μαςπάκη (Π.Δ. Έβπος). 
 

37. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ 3, ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, ηνπ 
Γεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο, 
θαπζίκσλ θίλεζεο, ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ πγξψλ πξντφλησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Π.Δ. Ξάλζεο – 
Π.Α.Μ.Θ., ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 230.791,77 επξψ κε Φ.Π.Α. γηα ηα έηε 2021,2022,2023, 
πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ησλ 
πξνζσξηλψλ αλαδφρσλ. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ηο γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση Π.Δ. Ξάνθηρ). 

 
38. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 700,00 επξψ γηα ηελ 

ζπλδηνξγάλσζε ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. δηα ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη  Κνηλσληθήο Μέξηκλαο   
Π.Δ. Ξάλζεο θαη ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ κε ηνλ πνιηηηζηηθφ θπζηνιαηξηθφ ζχιινγν Σνμνηψλ ηεο 
δξάζεο: «Έθζεζε  θσηνγξαθίαο». 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Λ. Σζούπγιαννηρ (Π.Δ. Ξάνθηρ). 

 
39. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο άλσ ησλ νξίσλ, Β. Σνπ ζρεδίνπ πεξίιεςεο 

ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ζηνλ Δζληθφ Σχπν, Γ. Σνπ ζρεδίνπ πξνθήξπμεο, Γ. Σεο 
επηηξνπήο δηαγσληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ: «Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία παξφρζησλ 
εθηάζεσλ πνηακνχ Κνζχλζνπ Ν. Ξάλζεο, ηκήκα απφ Γέθπξα Πεγαδίσλ έσο γέθπξα Πνιπζίηνπ: 
ρ.ζ. 5.237 έσο 8.256κ.», πξνυπνινγηζκνχ 7.570.000,00 επξψ ηεο πξάμεο: «Αληηπιεκκπξηθή 
πξνζηαζία παξφρζησλ εθηάζεσλ πνηακνχ Κνζχλζνπ Ν. Ξάλζεο, ηκήκα απφ Γέθπξα Πεγαδίσλ 
έσο γέθπξα Πνιπζίηνπ: ρ.ζ. 5.237 έσο 8.256κ.». 
(Διζηγήηπια ηος ανωηέπω θέμαηορ η Υπ. Λάμππος (Π.Δ. Ξάνθηρ). 

 
40. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε – εμεηδίθεπζε ησλ δαπαλψλ θαη πινπνίεζε ηεο δξάζεο κε ηίηιν: 

«Φεζηηβάι Θξαθηθνχ Πειάγνπο Παξάιηα ΠΑΜΘ 2021» δηα ηεο Γ/λζεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, 
Απαζρφιεζεο, Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 15.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.  
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Π. Γελίδηρ (Π.Α.Μ.Θ.).  

 
41. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε αλάζεζεο δηθαζηηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο Π.Α.Μ.Θ. ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Κνκνηελήο ζρεηηθά κε ηελ αζθεζείζα αγσγή ηνπ Ακπαηδηάλλε Υξήζηνπ 
θαη ινηπψλ ππαιιήισλ πνπ αθνξά ηελ αμίσζε θαηαβνιήο πνζψλ γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε.  
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Α. Ανηωνιάδηρ (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
42. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Σνπ ρεδίνπ (Όξσλ θαη Πξνυπνζέζεσλ)θαη ηεο χλαςεο 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηνλ ηίηιν: «Πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν. 
3852/2010 κεηαμχ: ηεο Π.Α.Μ.Θ. θαη ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ κε ηνλ ηίηιν: «Τπνζηήξημε ιεηηνπξγίαο europedirecr Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο» ηεο δξάζεο 101035348-europedirectemth», Β) Σνλ νξηζκφ ελφο εθπξνζψπνπ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε ηνλ/ηελ αλαπιεξσηή/ηξηά ηνπ/ηεο ζηελ Κνηλή 
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 6 απηήο 
(«Κνηλή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο έξγνπ»), Γ. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλ. 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο θαη Γ. Σε 
δέζκεπζε δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ 322.400,00 επξψ κε ζρεηηθή αλακφξθσζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. 

43. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α. Γηελέξγεηαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαηά 
ηελ πεξ. β’ (εδ.: αα’) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32, γηα ηηο επηκέξνπο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο/ 



δξάζεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) φπσο ηζρχεη, γηα ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ ηεο Γξάζεο κε ηνλ 
ηίηιν: «ΔΠΔΣΔΗΑΚΔ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΑ 200 ΥΡΟΝΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΛΛΑΓΑ», Β. Σσλ φξσλ ηεο 
πξφζθιεζεο πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, Γ. Δμεηδίθεπζεο – πινπνίεζεο ησλ ινηπψλ απφ ηηο 
αλσηέξσ ππνρξεψζεηο, Γ. Γέζκεπζεο δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ έσο 32.996,00 επξψ  
κε ζρεηηθή αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.  Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο 
Γξάζεο είλαη ε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Π.Α.Μ.Θ. 

       (Διζηγήηπια ηων ανωηέπω θεμάηων η Μ. εβδςνίδος (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

44. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εμεηδίθεπζεο δαπαλψλ θαη πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο δηα ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Καβάιαο 
«πλδηνξγάλσζε πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο γεληθψλ πξντφλησλ ΚΑΒΑΛΑ EXPO 2021» ζπλνιηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ 10.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Διζηγηηήρ ηος ανωηέπω θέμαηορ ο Γ. Παπαθεμιζηοκλέοςρ (Π.Δ. Καβάλαρ).        

 
 
 
       
 

ε πεπίπηωζη κωλύμαηορ παπακαλούμε να ενημεπώζεηε εγκαίπωρ ηον αναπληπωηή ζαρ.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ                                                 

2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα ΠΑΜΘ  

3. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ. ρέζεσλ        

4. Σζαιηθίδε Νηθφιαν 

5. Βελεηίδε Κσλζηαληίλν                                             

6. Ναικπάληε Κσληζαληίλν 

7. Κνπξηίδε Κσλζηαληίλν 

8. Παπαεκκαλνπήι Γξεγφξην 

9. Δμαθνπζηφ Κσλζηαληίλν 

10. Καδάθνπ-Βξνχδνπ Σξηαληαθπιιηά 

11. Αξγπξίνπ Νηθφιαν 

12. Εακπνπλίδε Ησάλλε 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΔΣΡΟΒΙΣ 

 

 

 

 

  

 


