
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  21/04/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/117939/1574 

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 16η 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 27/04/2022 
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 έκδοσης απόφασης υλοποίησης & εξειδίκευσης για τη συνδιοργάνωση 
και συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας, στην πολιτιστική εκδήλωση «100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ», με τον 
Σύλλογο Εβριτών Ν. Δράμας «Ο ΕΒΡΟΣ», διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας Π.Ε. Δράμας και της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Δράμας, συνολικού 
προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Μπουραζάνη (Π.Ε. Δράμας). 
 
2. Εισήγηση για την έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010, μεταξύ της Π.ΑΜ.Θ./Π.Ε. Δράμας και του Δήμου Προσοτσάνης για την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Οδού στο ΒΙ.ΠΑ Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 
100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

3. Εισήγηση για την έγκριση της Διακήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για 
τη Δημοπράτηση του έργου: “Ανακατασκευή του κόμβου ΣΟΦΤΕΞ και μετατροπή του σε κυκλικό” 
προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων 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 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Ακυρωτική Διαδικασία – Τμήμα Β΄) κατά τη συζήτηση της με 
Α.Β.Ε.Μ. : ΑΚ 101/21-10-2021 Αίτησης Ακυρώσεως του Βαμβάκη Κυριάκου του Ιωάννη που 
αφορά την λύση υπαλληλικής σχέσης του εν λόγω υπαλλήλου. 

6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Ακυρωτική Διαδικασία – Τμήμα Β΄) κατά τη συζήτηση της με 
Α.Β.Ε.Μ. : ΑΚ 98/18-10-2021 Αίτησης Ακυρώσεως του Θερίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου που 
αφορά την ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή προϊσταμένου τμήματος.  

(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Ιορδανίδου (Π.Ε. Καβάλας). 
 
7. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 1

ης
 Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Οδικοί 

κόμβοι στις Δ.Κ. Παναγίας και Ποταμιάς Νήσου Θάσου» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Κυπραίος (Π.Ε. Καβάλας). 
 

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

 
9. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της ΠΕ Έβρου, 

έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού καθώς και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης συμβάσεων της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 

«Αποκατάσταση αναχωμάτων π. Έβρου κάμπου Νέας Ορεστιάδας μίσθωση ιδιωτικών 
μηχανημάτων για την αποκατάσταση ρηγμάτων φθορών και απογειώσεων διατομών των 
αναχωμάτων του ρέματος Σαράντη και της αποστραγγιστικής τάφρου στην περιοχή του κάμπου 
Τυχερού και του μέγα ρέματος πλησίον του οικισμού Αρδανίου  από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
της  1

ης
 Φεβρουάριου 2021», προϋπολογισμού 93.694,40 ευρώ. 

(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 
11. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022, 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). 

 
12. Εισήγηση για την έγκριση – εξειδίκευση των δαπανών και υλοποίηση της δράσης  με τίτλο: 

«Αθλητικές δράσεις Περιφέρειας ΑΜΘ – Τρέχοντας στη Θράκη – Running in Thrace» δια της 
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας ΑΜΘ στην 
ασκηθείσα σε βάρος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ αγωγή των αυτοκινητιστών / ιδιοκτητών ταξί κ.κ. 
Ι.Μπανιώτη, Ε.Γκουσίδου, Χ.Τσιλιγγίρη, Ι.Βεργίδη, Αθ.Α.Καζάκου, Αθ.Ι.Καζάκου, Π.Στιπάνη 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης του έργου: «Ενέργειες 
καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Συνέχιση του 
έργου 2013ΕΠ03100000) για τα έτη 2020 έως και 2022». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Γεωργίου (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 

 

 

 

 

  

 


