
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  08/04/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/103316/1359 

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                                            

 

Κουρτίδη Κωνσταντίνο 

Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 

Βενετίδη Κωνσταντίνο 

Ιμπράμ Αχμέτ 

Τσώνη Αθανάσιο  

Μαρκόπουλο Θεόδωρο 

Ιωσηφίδη Αλέξανδρο 

Χατζηπέμου Χρήστο 

Ζιμπίδη Γεώργιο 

Ιμάμογλου Τζιχάν 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 14η συνεδρίαση του έτους 2022. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 13/04/2022 
ημέρα Τετάρτη 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 τροποποίησης της με αριθμό 166/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 

 
2. Εισήγηση για την έγκριση κίνησης  του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Δράμας, με αριθμό ΚΗΥ 

9430 πέραν του ωραρίου του Δημοσίου, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδος, 
συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας, για το έτος 2022. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Μπουραζάνη (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση του 2

ου
 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης του 

έργου: “Συντήρηση - προστασία (κατασκευή πεζοδρομίου) τμήματος ανατολικής περιφερειακής 
οδού Κουδουνιών” προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 



4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη συζήτηση της με αριθμό 2/2022 Αγωγής του 
Ζωγράφου Ιωάννη που αφορά απαλλοτρίωση τεμαχίων. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

6. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης "Εκούσιος Αναδασμός 
Αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης". 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ της δράσης “Αθλητικές 
δράσεις Π.Α.Μ.Θ. - «Ορφέας σπόρτ φεστιβάλ / Orfeas Sports Festival»” της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ., 
δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κοσμαδάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «World 
Tourism Expo Athens 2022»  δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και 
Τουρισμού συνολικού προϋπολογισμού 12.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

10. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Διενέργειας απευθείας ανάθεσης σύμβασης για την κάλυψη 
υποχρεώσεων της Δράσης: “Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και της εκπαιδευτικής 
κοινότητας σε θέματα οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης”, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 
4782/2021, και του άρθρου 120 του 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 
4782/2021, Β) Εξειδίκευσης – υλοποίησης των λοιπών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις και Γ) 
Δέσμευσης διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού έως 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Φορέα υλοποίησης της Δράσης: “Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
και της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης” της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου  και Τουρισμού ΠΑΜΘ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Παντίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ σε 
ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφεση του Δήμου Προσοτσάνης κατά της 3008/1-7-
2019 απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης. 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ σε 
ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» κατά της 
3875/29-8-2019 απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης της ΠΑΜΘ. 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ σε 
ασκηθείσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε» κατά της 
4279/23-9-2019 απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης της ΠΑΜΘ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Π. Δαμιανίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Συμβούλιου της Επικρατείας κατά την συζήτηση της από 22-12-2021 αίτησης της εταιρείας με 
την επωνυμία «Κυριάκος και Νικόλαος Χαρακίδης εμπορία και επεξεργασία ξύλου ανώνυμη 
εταιρεία». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας πρώην παλιού νοσοκομείου 
Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού 476.763,05 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
 



16. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου 
«Αποκατάσταση τεχνικού και οδοστρώματος στην οδό προς Πετρωτά»,  προϋπολογισμού 
91.935,48 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Παπαθεοδώρου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
 
 

 
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. Γάκη Χρήστο 

5. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο                                             

6. Γαλανόπουλο Δημήτριο 

7. Δελησταμάτη Βασίλειο 

8. Μουλταζά Ταρκάν 

9. Βουρβουκέλη Οδυσσέα 

10. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

11. Αργυρίου Νικόλαο 

12. Γρανά Αρχέλαο 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 

 

  

 


