
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  28 Ιανουαρίου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/20818/426 

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  

Μωυσιάδη Αριστείδη  

Ταπατζά Εμμανουήλ 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 3η 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 4/2/2021 ημέρα 
Πέμπτη 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 της Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος δρόμου από 
διασταύρωση Πρασινάδας-Διποτάμων προς Πρασινάδα Χ.Θ. 5+870, λόγω καταπτώσεων» 
προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

2. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της απόφασης με αριθ. 773/2020 της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά την τιμολογιακή πολιτική για τη χρήση  των  αναβατήρων του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού (ΧΚΦ) και την διαδικασία είσπραξης τελών για την 
χιονοδρομική περίοδο 2020-2021, όσον αφορά το αποφασιστικό μέρος. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).   
    
3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών ΠΟΕ υποχρεώσεων του έτους 2020 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 των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη 

Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή καθώς και ορισμό 



επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής 

προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου» με προϋπολογισμό 
11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
της Σ.Α.Ε. 081 με Κ.Α. 2019ΣΕ08100003. 

5. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου Νομού Καβάλας - Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας», προϋπολογισμού 
1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Αν Μακ.-
Θράκης- Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της 
προσφυγής της «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» κατά της 4303/13-01-2017 απόφασης επιβολής 
προστίμου. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καραμανώλης (Π.Ε. Καβάλας). 
 
7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών, του συνοπτικού διαγωνισμού 
«Για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ξάνθης, προϋπολογισμού 54.310,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους 3/2020 
Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΨΦ69ΛΒ-1ΛΩ). 

8. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 38 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (Ν. 4713/2020 ΦΕΚ146/Α) των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Α/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ξάνθης για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2020-21, συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.401,81 ευρώ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών 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). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών καθώς και 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. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 
11. Εισήγηση για: Α. Την έγκριση του από 20-1-2021 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και 

διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την 15/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 
670Υ7ΛΒ-ΝΟΝ) και Β. Την ανακήρυξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για τη 
δράση  «Συμμετοχή της Περιφέρειας  ΑΜΘ σε εκθέσεις ως συνεκθέτης του ΕΟΤ  έτους 2021» του 
ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας ΑΜΘ έτους 2021, ως οριστικού αναδόχου. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αντ. Κοροβέση (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
12. Εισήγηση για την έγκριση του 2

ου
 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού 

της υπηρεσίας: «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας έτους 2020» προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

και τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση - Βελτίωση βατότητας του 
Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021-2022» 
προϋπολογισμού 2.995.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 780/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

 
 
 
 



15. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 781/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση της με αριθμό 253/25-1-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και 
την χρηματοδότηση υποέργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

17. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: 
«Επισκευή μηχανημάτων οχημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης (προωθητήρας ΜΕ 97817, φορτηγά 
ΚΗΥ 7299 και ΚΥΗ 7300,διαμορφωτήρας ΜΕ 91009)», προϋπολογισμού  66.685,46 ευρώ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)». 

18. Εισήγηση για την έγκριση εκτέλεσης με αυτεπιστασία του υποέργου «Στοιχειώδης συντήρηση 
του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης ετών 2021και 2022», 
από τη ΔΤΕ  Π.Ε. Ροδόπης Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης).   
 
19. Εισήγηση για τη συμβιβαστική ή μη επίλυση διαφοράς με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την ΟΕ με την επωνυμία  
«ΚΑΛΑΠΟΔΑΣ Γ.-ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΡΑΚΑΣ Π.- ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ  Ι. Ο.Ε.», που σχετίζεται με τη με 
αριθμό κατάθεσης Μ2/2021 αγωγή της κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης.   

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 
20. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης  απόφασης 13/2021 της Οικονομικής Επιτροπής. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 
 
21. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ  της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: 

«Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων». 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 
22. Εισήγηση για τον ορισμό δικηγόρου για την ασκηθείσα σε βάρος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ αγωγή της 

 “Α.ΜΠΑΜΠΑΘΑΝΑΣΗΣ & ΣΙΑ O.Ε. (OPTIMUM INFORMATICS)” ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Κομοτηνής. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (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. Γάκη Χρήστο 

10. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

11. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

12. Αργυρίου Νικόλαο 

13. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  



 


