
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  15/04/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/111821/1478 

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 15η 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 20/04/2022 
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: Α) Των δαπανών οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και Β) Ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας. 

(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 
 
2. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού  για τις ανάγκες της 
Π.Ε Δράμας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Θεοδωρίδου (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 όρων διακήρυξης με αριθ.2/2022 , και της αντίστοιχης περίληψης  του 
Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων 
της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 264.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 
και έγκριση Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Βαμβατήρα (Π.Ε. Καβάλας). 
 

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

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (ΝΕΥΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ–ΚΟΜΟΤΗΝΗ–ΔΡΟΣΕΡΟ–ΕΥΜΟΙΡΟ), 
σχολικού έτους 2022-23, προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.580,93 ευρώ με ΦΠΑ και δικαιωμάτων 
προαίρεσης και τρίμηνης παράτασης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το άρθρο 
32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξανθής). 

 
8. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.900,00 ευρώ της δράσης 

«ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΘΡΑΚΙΩΤΩΝ» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου 
– ΑΒΑΝΤΕΣ. 

9. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ της δράσης 
«1o Xanthi Trail Run 25 km, 5km &Kids 1km» της Περιφέρειας  Α.Μ.Θ. δια της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο  Δρομέων Ξάνθης - Xanthi Runners. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Λ. Τσούργιαννης (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης ΠΕ Ξάνθης με λεωφορεία και ταξί για το σχολικό έτος 2021-2022. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
11. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού  της Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών,  των νέων 

προς ένταξη υποψηφίων  (εταιριών – φυσικών προσώπων) στο Μητρώο Εργοληπτών εκτάκτων 
αναγκών Πολιτικής Προστασίας της ΠΑΜΘ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Χουβαρδάς (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
12. 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). 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω και 
κάτω των ορίων, για τον Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση  
προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες της Π.Ε. Έβρου, συνολικού 
προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση υλοποίησης – εξειδίκευσης της δράσης «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην 

εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας - ΠΕ Ροδόπης» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης, η οποία έχει ενταχθεί στο 
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έτους 2022, με προϋπολογισμό 8.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 
 
 
 



15. Εισήγηση για την έγκριση: A) Tων όρων της διακήρυξης καθώς και της περίληψης της διακήρυξης 
του  ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης «Φύλαξης δύο (2) κτιρίων της 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (Γ. Κακουλίδη 1 & Λ. Δημοκρατίας 1 – Κομοτηνή) και του 
Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής (Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής) για διάστημα 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
100.201,61 ευρώ (αξία ΦΠΑ 24% 24.048,39 ευρώ) και Β) Των γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

16. 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.). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης 
έτους 2022». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Παπαθεοδώρου (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
18. 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. 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 

 

 

 

 

  

 


