
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ  22 Φεβρουαρίου 2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/43584/806 

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 5η 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 26/2/2021 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 της Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 

διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου 
Π.Ε. Δράμας έτους 2021-2022» με προϋπολογισμό 500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

2. Εισήγηση για την έγκριση του 1
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο Φτελιάς», προϋπολογισμού μελέτης 
100.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

3. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης, Προκήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για τη 
Δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου Αντιστήριξης παράπλευρα της Επαρχ. Οδού  Νο 3 
στον οικισμό Σκαλωτής», προϋπολογισμού: 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).   
    
4. 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). 

 



5. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού 
Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για τα έτη 2021, 2022 και 2023, προϋπολογισμού 
230.791,77 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης παραχώρηση χρήσης του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου εννέα 
(09) θέσεων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4115 της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Ξάνθης στο Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ./Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ξάνθης για 
χρονικό διάστημα από 01 Μαρτίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021. 

7. Εισήγηση για την έγκριση χρήσης ιδιωτικού χώρου για τις πρακτικές δοκιμασίες προσόντων και 
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών δικύκλων της Π.Ε. Ξάνθης. 

8. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 8, της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, του με 
αριθμό 01/2018 (ΑΔΑ: ΨΟΤΒ71Β-ΛΧ2), Δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την καθαριότητα των χώρων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»,  που αφορά στην παράταση χρονικής ισχύος της με αριθμό 13/2019 (ΑΔΑ: 
Ω1Ν77ΛΒ-ΔΨΝ) σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ξάνθης». 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της  προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για 
τις Υπηρεσίες περιοχών Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Κήποι Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, λόγω 
χρονικής παράτασης  σύμβασης. 

10. Εισήγηση για την έγκριση συγκρότησης αρμόδιων επιτροπών, για διαγωνιστικές διαδικασίες που 
θα διενεργήσει η Δ/νση Δ/κου-Οικ/κου Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

11. Εισήγηση για την 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 μόνο βάσει τιμής καθώς και ορισμό επιτροπής του συνοπτικού 
διαγωνισμού του έργου: «Ανόρυξη – αντικατάσταση υφιστάμενης - αρδευτικής γεώτρησης 
Αμορίου» προϋπολογισμού 16.732,20 ευρώ με Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις του 
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με ΚΑΕ 4071.9776.00001 και τον ορισμό επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω 
διαγωνισμού. 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης για την χρηματοδότηση έργου από το πρόγραμμα 
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Νέστου». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση υποβολής πρότασης και την χρηματοδότηση έργου από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής επί Προσφυγής του Παπανδρέου Γεωργίου Ι. κατά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και κατά της με αριθμό 409/21-7-2020 Απόφασης του 
Περιφερειάρχη που αφορά χορήγηση και ανάκληση αδειών – σφράγιση καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Λ. Γεωργίου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ ενώπιον 

του Β΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  20 
και 21 του Π.Δ. 18/89 και 1,2,3,4 του Ν.702/1977, σχετικά με την εκδίκαση της αίτησης  
ακυρώσεως της ένωσης εταιρειών «EXPOWORK ΜΟΝ. Α.Ε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -TETRAGON 
Α.Ε ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-GREAT TRADE 
EXHIBITIONS & EXPORTS CONSULTING Ι.Κ.Ε». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αν. Κοροβέση (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
16. Εισήγηση για την έγκριση μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση παρατάξεων του Π.Σ. της ΠΑΜΘ, 

τον ορισμό της επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων, του άρθρου 13, παρ. 4, του Π.∆ 242 /1996 
και την έγκριση των όρων της σχετικής Διακήρυξης Δημόσιας Μειοδοτικής Δημοπρασίας και της 
περίληψης αυτής.                                                                                               
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 



 
 

 
17. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Ι του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου της 

σύμβασης με τίτλο: «Μελέτη έργου διευθέτησης ροής στην κοίτη του Κομψάτου ποταμού», 
προϋπολογισμού 59.988,31 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου          
ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών, στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, εξαιτίας της ανάγκης λήψης 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που 
προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αρ. Γκαράνης (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 

 

 

 

 

  

 


