
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  2.8.2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/207059/3634 

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   

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 20η 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 6/8/2021 ημέρα 
Παρασκευή 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  έκδοσης απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη διοργάνωση σε 

πολιτιστική εκδήλωση (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2021)  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αλεξ.  Μπουραζάνη (Π.Ε ΔΡΑΜΑΣ ). 

 
2. Εισήγηση για την έγκριση α) της Διακήρυξης, β) της Περίληψης Διακήρυξης, γ) της Προκήρυξης και 

δ) της σύστασης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ - ΟΜΒΡΟΠΛΑΤΕΙΕΣ - 
ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ)», προϋπολογισμού 1.310.000,00€ με Φ.Π.Α.      
(Εισηγήτρια του ανωτέρου θέματος η Αν. Κεφαλίδου (Π.Ε Δράμας ) . 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την έκδοση 
απόφασης έγκρισής του και την κατακύρωση της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελετών και 
ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών» 
προϋπολογισμού 161.125,89 € (πλέον ΦΠΑ 24%) . 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε Δράμας ) . 

 
4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών  υποχρεώσεων  του έτους 2021 των Διευθύνσεων της ΠΕ 

Καβάλας, καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού . 



       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ). 
 
5. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης της 

δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Καβάλας με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ε.Φ.: 3071, Κ.Α.Ε.:9899. Κωδικός:    212001011, μέγιστου προϋπολογισμού είκοσι 
έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (26.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .   

6. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης απόφασης εξειδίκευσης της δαπάνης και υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Καβάλας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 1821-2021 ΣΤΟ 
ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟΝ» μέγιστου προϋπολογισμού εικοσιπέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Γ. Παπαθεμιστοκλέους  (Π.Ε Καβάλας) .   

 
7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της ΠΕ Ξάνθης 

καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
8. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ.: 337/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΘΞ7ΛΒ-ΞΦ0) 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ.   
(Εισηγητής  των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε  Ξάνθης).  

9. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1/2021 της επιτροπής αξιολόγησης φακέλων για τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες εκμίσθωσης και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της 
αλιευτικής εκμετάλλευσης των δημόσιων  ιχθυοτροφείων υδάτων ΛΑΦΡΑΣ ΚΑΙ ΛΑΦΡΟΥΔΑΣ της 
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ . 

10. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ ,τεκμηρίωσης 
δαπάνης και του τρόπου εκτέλεσης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ,  για συμμετοχή της 
ΠΑΜΘ στην διεθνή έκθεση τροφίμων ANUGA 2021. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ ) . 
 

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

 
12. Εισήγηση για την έγκριση όρων δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας Εκμίσθωσης Ακινήτου του 

πρώην Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην περιοχή Μάκρης του Ν. Έβρου «Ακτή 
Τσαούση». 

13. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων 
συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, για τον Ηλεκτρονικό  Ανοικτό, Μειοδοτικό (πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για 
την ανάθεση  προμήθειας  γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, όλων των υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, και των Διευθύνσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
και ΚΕΣΥ  Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
24%. – Ανταποδοτική Ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων μελανοδοχείων-τόνερ, (α/α συστήματος 
124961), σύμφωνα με την αριθ. 05/2021 διακήρυξη (αριθ.πρωτ. 2552/1905-2021, ΑΔΑ: 
ΨΧΨΒ7ΛΒ-ΨΜΗ, ΑΔΑΜ:21PROC008627191). 

14. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής ή μη της αίτησης θεραπείας του Αθανασίου Βίτσα που αφορά 
την “Μίσθωση Αγροτικού Κτηνιατρείου Σαμοθράκης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου “  και κατ’  επέκταση την αποδοχή ή μη 
της αριθμ. 31/2021 (ΑΔΑ:65ΘΙ7ΛΒ-ΕΣΥ) Απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ , ως 
προς το τρίτο (3

Ο
) σκέλος της . 

(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Κώττη (Π.Ε  ΈΒΡΟΥ). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 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 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
(Εισηγητής του ανωτέρου θέματος ο Ηλ. Μακρής (Π.Ε  ΈΒΡΟΥ) . 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση των όρων α) της  Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 

ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο 



ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με το 
σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών (άρθρο 95 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016) 
 
β.  της  Προκήρυξης και Περίληψης διακήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο γ.  της 
συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού , του έργου <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡEΥΟΝΤΟΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο 14 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ-ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣI-ΒΡΥΣΙΚΑ>> 
της ΣΑΕΠ931, του Π.Δ.Ε και έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ έτους 2021 με την 
υπ΄αρ.203/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου προϋπολογισμού 349.999,99 ευρώ . 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε Έβρου) .   

 
17. Εισήγηση για την έγκριση του  4 

ου
 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) της  Επιτροπής   Αξιολόγησης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του υποέργου 1: «Ενέργειες Προώθησης Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης» ,  συνολικού  προϋπολογισμού 2.480.124,00  ευρώ με 
Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» . 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Παν . Δελίδης  (Π.Α.Μ.Θ) . 

  
18. Εισήγηση για την έγκριση α) του 1

ου
 Συγκριτικού Πίνακα β) του 1

ου
 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και γ) της 

σύναψης της 1
ης

 Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης  «Μελέτη ποδηλατόδρομου στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης (προς οικισμό Κοσμίου και εγκαταστάσεις Δ.Π.Θ.)», αρχικού 
προϋπολογισμού 120.000,00 € . 
(Εισηγητής του ανωτέρου θέματος ο Ε. Παπαθεοδώρου (Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ ) . 

 
19. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Άμεση 

αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού 
(περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)» αρχικού προϋπολογισμού 193.836,80 
ευρώ . 
(Εισηγητής του ανωτέρου θέματος ο Απ. Τζεμιντίμπης  (Π.Ε ΡΟΔΟΠΗΣ ). 

 
20. Εισήγηση για την έγκριση α) των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού εκπόνησης 

μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης» 
(CPV: 71335000-5) με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 476.763,05€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24% και β) για την συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού.  

21. Εισήγηση για την έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπ. Πολιτισμού & 
Αθλητισμού και της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.  για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΠΟΛΕΩΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ» και τον  ορισμό 
των εκπροσώπων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω 
σύμβασης . 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Αν. Παράσχου (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 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 



11. Αργυρίου Νικόλαο 

12. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

 

 

 

  

 


