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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 4η συνεδρίαση του έτους 2021. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 
στις 18/2/2021 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 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 Πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την 
ανάδειξη προμηθευτή φωτοαντιγραφικού χαρτιού και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 40.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της με αριθμό 316/2020 
απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας που αφορά την έκδοση νέας άδειας 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Δράμας για 
την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση - προστασία (κατασκευή πεζοδρομίου) τμήματος 
ανατολικής περιφερειακής οδού Κουδουνιών» προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ. 

5. Εισήγηση για την έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Δράμας για 
την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού Δ.Δ. Κ. Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. 
Νικοτσάρας (είσοδος) έτους 2020» προϋπολογισμού 183.000,00 ευρώ. 



6. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, των συνοδών τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης 
επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελετών και ανασύνταξη οριστικής 
μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Ε.Ο. Δράμας – Σερρών» προϋπολογισμού δαπάνης 
μελέτης 199.796,11 ευρώ με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).   
    
7. 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). 
 
8. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών 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). 

 
9. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 

«Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ.», υποέργο: «Συντήρηση διοικητηρίου 
της Π.Ε. Ξάνθης ιδιοκτησίας Π.Α.Μ.Θ.» προϋπολογισμού 399.999,99 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

10. 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). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή καθώς και ορισμό 
επιτροπών αξιολόγησης, ενστάσεων και παραλαβής της παροχής υπηρεσιών: «Επισκευή 
αντλητικού συγκροτήματος Νο5 του αντλιοστασίου κεφαλής Άρδα», με προϋπολογισμό 73.470,00 
ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό του έργου: «Συντήρηση 
αντλιοστασίων (δαπάνες συντήρησης, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και ΟΤΕ κλπ) (συνέχιση 
του έργου 2008ΣΕ03100003)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100007 της ΣΑΕΠ 531. 

12. Εισήγηση για την έγκριση της υπηρεσίας: «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης 
προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Ερυθροποτάμου επί της Επαρχιακής 
οδού με αριθμό 8». 

13. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού 
και αξιολόγησης των προσφορών της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής γέφυρας στη 
Χ.Θ. 0+450 της Ε.Ο. Νο 53», 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 εκτιμώμενης αξίας 59.096,94 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής επί Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΤΣΑΣ 
ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» κατά: Α. Της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Β. 
Του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης, Γ. Της με αριθμό πρωτ. ΔΠΧΣ 4413/19-11-2020 Απόφασης 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης και Δ. κάθε άλλης συναφούς πράξης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καραμανώλης (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του 

προσωρινού Αναδόχου και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» υποέργο: «Επεμβάσεις 
συντηρήσεων και βελτίωση προσβάσεων ΑΜΕΑ, σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της 
Π.Α.Μ.Θ., αρμοδιότητας της Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού 387.096,78 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

16. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού IΙ του συνοπτικού διαγωνισμού της σύμβασης με τίτλο: 
«Σύνταξη φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης φράγματος Ιασίου Ν. Ροδόπης», 
προϋπολογισμού 48.620,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

17. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
και τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: «Αποκατάσταση φθορών γέφυρας 
ποταμού Λίσσου στην περιοχή Ξυλαγανής Ιμέρου» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ.     
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 



18. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2021, των Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπης, καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 
19. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο1 (πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) και του πρακτικού Νο 2 (πρακτικό 
αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών  προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού, του 
υποέργου: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Π.Ε. Ξάνθης» του έργου: 
«Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της 
ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006), προϋπολογισμού 99.882,00 ευρώ.  

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου Π.Ε. Ξάνθης). 
 
20. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου 
νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί) για το σχολικό 
έτος 2020-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.297,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

21. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου 
νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο (ταξί) για το σχολικό 
έτος 2020-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.130,75 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων της 
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2021» προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ και ορισμός 
επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
  

23. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών 
και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών και άλλων υπηρεσιών για τη Π.Ε. Ροδόπης και την 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. στην έδρα της, για το έτος 2021 και αναπλήρωσης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης συμβάσεων και σύναψη των πρώτων     
συμπληρωματικών συμβάσεων της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων και 
τάφρων αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου», προϋπολογισμού 599.961,60 ευρώ χρηματοδοτούμενο από 
τη ΣΑΕΠ 931, ΚΑΕ 2017ΕΠ9310003.   
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).  

 
25. Εισήγηση για την έγκριση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής  Ενότητας       

Δράμας για το σχολικό έτος 2020/2021. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

26. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 23-2-2021 κατά την εκδίκαση της 
αίτησης ακύρωσης της Ε.Ε. με την επωνυμία “ΪΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΠΕΚΗΡ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 
27. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αρ. 3 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Παροχή 

υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς το Νέο Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – 
GDPR) της ΠΑΜΘ» συνολικού προϋπολογισμού 74.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
με αριθμό διακήρυξης 1/2020 και αριθμό ΑΔΑ: Ψ5ΨΨ7ΛΒ-41Γ και ΑΔΑΜ: 20PROC006649599. 

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



28. 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. Γάκη Χρήστο 

10. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

11. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

12. Αργυρίου Νικόλαο 

13. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


