
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  18 Αυγούστου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/222733/3859 

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 21η 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 24/8/2021 ημέρα 
Τρίτη 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 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 εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 8.200,00 ευρώ της δράσης: 
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ VIA EGNATIA ΣΤΗΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2021» της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.,  
δια  της  Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με τις ΚΥΑ των 
αρμόδιων Υπουργείων, λόγω συνθηκών covid-2019 οι οποίες θα ισχύουν τη δεδομένη χρονική 
περίοδο. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κοσμαδάκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
3. 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). 

 
4. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 

κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας εκτός διοικητηρίου» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 



5. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση και 
εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου» 
προϋπολογισμού 11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση του αποτελέσματος της κλήρωσης επιλογής προσωρινού αναδόχου 
και Β) Διαβίβαση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση 
χώρων πρασίνου, Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού 53.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 
7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2021 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
8. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ΙΧ επιβατικού 

αυτοκινήτου ιδιοκτησίας της Αστικής Εταιρίας με την επωνυμία: «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΜΘ ¨Η ΣΤΗΡΙΞΗ¨» στην Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Ξάνθης. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη συζήτηση τεσσάρων εφέσεων, δημοσίων υπαλλήλων που αφορούν 
μισθολογικές διαφορές. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το Νομικό Γραφείο Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 465/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

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

12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2021, των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 2021. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση της παράτασης (ενεργοποίηση προαίρεσης παράτασης) των συμβάσεων 
μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τις 18PROC003578100 και 19PROC005443955 διακηρύξεις.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Χ. Αρμεντζίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση - εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίησης της δράσης με τίτλο: 
«Εικαστική, καλλιτεχνική Έκθεση ταξίδι σε 3 Δήμους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, Καβάλα)» δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και 
Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Παντίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

15. Εισήγηση για την διαπίστωση ανάγκης ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικό εξειδικευμένο γραφείο 
Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή/Ελεγκτική Εταιρεία για την «Καταγραφή και αποτίμηση παγίων καθώς 
και πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών διαθεσί-
μων, συσχέτιση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων & των λογαριασμών τάξεως, 
σύνταξη ισολογισμού απογραφής έναρξης, Κατάρτιση  και παραμετροποίηση λογιστικού σχεδίου 
βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, για την μετάβαση της Π.Α.Μ.Θ. σε Διπλογραφικό 
Σύστημα Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής παρακολούθησης (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο». 

16. Εισήγηση για την διαπίστωση ανάγκης συνεργασίας με ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικό 
συνεργάτη Λογιστή/Φοροτεχνικό Α’ τάξης για την λογιστική και φορολογική παρακολούθηση της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατά την εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
(Διπλογραφικό Σύστημα). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου του κλάδου ΥΕ Εργατών, που αφορά το 
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του N.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, οι οποίες ασκούν 
τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών». 



(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Γκαράνης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής προτάσεων για την χρηματοδότηση έργων από το 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
19. Εισήγηση για την έγκριση μετακίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή/και εργάσιμων 

ημερών και ωρών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Φωτεινιάς (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
20. Εισήγηση για την έγκριση του από 4-8-21 Πρακτικού ΙΙ για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας 

με τίτλο: «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για την έδρα της Π.Ε. Ροδόπης (Πρώην 
Νομαρχία)» με προσφερόμενη τιμή 3.014,38 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

21. Εισήγηση για την έγκριση του από 2-8-21 Πρακτικού ΙΙ για την παροχή επιστημονικής υπηρεσίας 
με τίτλο: «Ενεργειακή Επιθεώρηση για κατάταξη των κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της 
Π.Α.Μ.Θ. αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού 15.718,89 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Απ. Τζεμίντιμπης (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
22. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 7

ης
 παράτασης της μελέτης: «Εκούσιος Αναδασμός 

αγροκτήματος Κουτσό  Ν. Ξάνθης». 
23. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 5

ης
 παράτασης της υπηρεσίας: «Μελέτη Αναδασμού 

Αγροκτήματος Σουνίου». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του 
Υποέργου: «Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης Λίσσου στο τμήμα Φιλλύρα - Αρριανά», του 
έργου: «Αναβάθμιση ιρλανδικών διαβάσεων και βελτίωση επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – 
Γρατινή - Αρριανά» προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

25. 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  μίσθωσης  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). 
 
26. Εισήγηση για την έγκριση κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Έβρου με αριθμό 

κυκλοφορίας ΚΗΗ 5260 οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένου 
Σαββάτου και Κυριακής για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου στα πλαίσια 
υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κοσμαδάκη (Π.Ε. Έβρου).     
 

27. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 
διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών του συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: «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. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ηρ. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

28. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού II προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Οριστική μελέτη για την κατασκευή 
πεζοδρομίου στην Επαρχιακή οδό Νο17 Καμαριώτισσα – Σαμοθράκη» εκτιμώμενης αξίας 
59.771,12 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Δρίνης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

29. Εισήγηση για την έγκριση προμήθειας ειδών πρώτης ανάγκης για την στήριξη ευπαθών ομάδων 
πληθυσμού των πυρόπληκτων περιοχών στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς 
Ελλάδας. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 



30. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση των όρων διακήρυξης με τη προσφυγή στη διαδικασία του 
συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής της 
υπηρεσίας: «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων της 
γέφυρας Μαΐστρου στο ρέμα Ειρήνης επί του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου ΕΟ2» με την 
προεκτιμώμενη δαπάνη 71.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Β. Συγκρότηση των γνωμοδοτικών 
οργάνων του διαγωνισμού. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

    
 

 
 

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 

 

 

 

 

  

 


