
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΚΟΜΟΣΗΝΗ  13/05/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ            Αξηζκ. Πξση: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/138379/1825 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ                                                                                    

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ      ΠΡΟ:  Σα Μέιε  

ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο-    

         Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο 

         θ.θ. 

ΣΑΥ.Δ/ΝΗ : ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1                               

                       69100 ΚΟΜΟΣΖΝΖ    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Φ. Νηαληή 

ΣΗΛ : 25313-50202 & 50104                                            

 

Κνπξηίδε Κσλζηαληίλν 

Παπαεκκαλνπήι Γξεγφξην 

Βελεηίδε Κσλζηαληίλν 

Ηκπξάκ Αρκέη 

Σζψλε Αζαλάζην  

Μαξθφπνπιν Θεφδσξν 

Ησζεθίδε Αιέμαλδξν 

Υαηδεπέκνπ Υξήζην 

Εηκπίδε Γεψξγην 

Ηκάκνγινπ Σδηράλ 

 

 

ΘΕΜΑ : Πξφζθιεζε ζε 19ε ζπλεδξίαζε ηνπ έηνπο 2022. 

 

Παξαθαινχκε λα πξνζέιζεηε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηειεδηάζθεςε ζηηο 19/05/2022 
εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12.30κ.κ. ζχκθσλα κε ηελ απφ 11-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ 
(ΦΔΚ55/Α΄/2020) άξζξν 10 (θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ) θαηά ηηο 
πξνβιέςεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄87). 
 
 
Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είλαη ηα εμήο:  

 
1. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ θαη ζχλαςε Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ 

Ν.3852/2010, κεηαμχ ηεο Π.ΑΜ.Θ. / Π.Δ. Γξάκαο θαη ηνπ Γήκνπ Πξνζνηζάλεο γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ζενκελίεο ζε ηκήκαηα παιαηάο 
νδνχ Κνθθηλνγείσλ - Πξνζνηζάλεο» πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 

2. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαθήξπμεο, πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη επηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα 
ηε Γεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ: “Απνθαηάζηαζε θνξέσλ θαη βάζξσλ ηεο γέθπξαο ηνπ πνηακνχ 
Νέζηνπ επί ηεο Δζληθήο Οδνχ Νν14 ΓΡΑΜΑ – ΠΑΡΑΝΔΣΗ – ΟΡΗΑ Ν. ΓΡΑΜΑ / Ν. ΞΑΝΘΖ” 
πξνυπνινγηζκνχ 1.290.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 
(Εηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ν Θ. ηδεξόπνπινο (Π.Ε. Δξάκαο). 

 
3. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α) Σεο Γηαθήξπμεο, Β) Σεο Πεξίιεςεο Γηαθήξπμεο θαη Γ) Σεο ζχζηαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηκεκάησλ ησλ ρεηκάξξσλ 
ΒΑΘΤΣΟΠΟΤ – Κ. ΒΡΟΝΣΟΤ – Κ. ΝΔΤΡΟΚΟΠΗΟΤ ηνπ Γ. Νεπξνθνπίνπ ηνπ Ν. Γξάκαο» 
πξνυπνινγηζκνχ 800.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.  
(Εηζεγήηξηα ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ε Α. Κεθαιίδνπ (Π.Ε. Δξάκαο). 

 
 
 
 



4. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε: Α) Σνπ ρεδίνπ ηεο Γηαθήξπμεο, Β) Σνπ ρεδίνπ ηεο Πεξίιεςεο 
Γηαθήξπμεο θαη Γ) Σεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ ππνέξγνπ κε Α/Α 1 
«Τγεηνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Π.Δ. 
Γξάκαο» ηεο πξάμεο «Τγεηνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ Γεληθνχ 
Ννζνθνκείνπ Π.Δ. Γξάκαο», πξνυπνινγηζκνχ 2.000.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α.   
(Εηζεγεηήο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ν Δ. Κπξηαδίδεο (Π.Ε. Δξάκαο). 

 

5. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Καβάιαο θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
(Εηζεγεηήο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Καβάιαο). 

 

6. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. 
Ξάλζεο θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

7. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε επαλάιεςεο δηελέξγεηαο κεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε 
αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Κέληξνπ Γηεπηζηεκνληθήο Αμηνιφγεζεο, πκβνπιεπηηθήο & 
Τπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Α..Τ.) Ξάλζεο 
(Εηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Ξάλζεο). 
 

8. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο πίζησζεο πνζνχ 14.984,00 επξψ ηεο δξάζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. : «Νέζηνο – Ρνδφπε, Πεξηβάιινλ θαη Πνιηηηζκφο ΠΔ ΞΑΝΘΖ 2022» δηα ηεο 
Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ξάλζεο. 
(Εηζεγήηξηα ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ε Α. Καζάπε (Π.Ε. Ξάλζεο). 

 

9. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε δαπαλψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ησλ Γηεπζχλζεσλ ηεο Π.Δ. Έβξνπ 
θαζψο θαη έγθξηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 
(Εηζεγεηήο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ην γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Ε. Έβξνπ). 
 

10. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο 145/2022 Απφθαζε ηεο Ο.Δ ηεο Π.Α.Μ.Θ θαη  έγθξηζε 
Πξαθηηθνχ Νν 4 (πεξί ηξνπνπνηήζεσο Πξαθηηθνχ Νν 3, θαηαθχξσζεο) ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο 
θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαη ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ άλσ θαη θάησ ησλ νξίσλ, γηα ηνλ Ζιεθηξνληθφ  Αλνηθηφ, Μεηνδνηηθφ (πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο), δηαγσληζκνχ, θάησ ησλ νξίσλ, γηα 
ηελ αλάζεζε  ππεξεζηψλ θχιαμεο θηηξίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Έβξνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 260.000,00 επξψ κε Φ.Π.Α. 

11. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο πνηνηηθήο - πνζνηηθήο παξαιαβήο θαη 
παξαθνινχζεζεο πιηθψλ/παξνρήο ππεξεζηψλ/εθηέιεζεο εξγαζηψλ αλάζεζεο πξνκήζεηαο 
εμνπιηζκνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Ησαθείκεηνπ γεξνθνκείνπ Ηεξάο Μεηξνπφιεσο 
Αιεμαλδξνχπνιεο πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Πεξηθεξεηαθή 
Δλφηεηα  Έβξνπ. 
(Εηζεγήηξηα ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ε Ε. Κώηηε (Π.Ε. Έβξνπ). 

 

12. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε εμεηδίθεπζεο ηεο πίζησζεο πνζνχ 10.000,00 επξψ ηεο δξάζεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.: «Σνπξηζηηθή πξνβνιή Σξηγψλνπ Έβξνπ», δηα ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. 
Έβξνπ. 
(Εηζεγεηήο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ν Π. Δειίδεο (Π.Ε. Έβξνπ). 

 

13. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο - δηφξζσζεο ηεο ππ αξηζ 278/2022 απφθαζεο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ΠΑΜΘ. 

14. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) γηα ηε ζχλαςε 
δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 κε αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. κε α/α ζπζηήκαηνο 186389 ηνπ έξγνπ: “πληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο Π.Δ. Έβξνπ έηνπο 2022”, πξνυπνινγηζκνχ 500.000,00 
επξψ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σερληθφ Πξφγξακκα Γξάζεο ΠΑΜΘ 2022, (Κ.Α.Δ. 9781, Κ.Δ. 
221003000), πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην λ. 4412/2016 (Α’ 147) κε ην ζχζηεκα ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ «επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο εξγαζηψλ κε έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ 
πξνζθεξφκελσλ επί κέξνπο πνζνζηψλ» θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή. 

15. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 1
νπ

 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) γηα ηε ζχλαςε 
δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 
4412/2016 κέζσ Δ..Ζ.ΓΖ.. κε α/α ζπζηήκαηνο 187008 ηνπ έξγνπ: «πληήξεζε - επηζθεπή 
θηεξίνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Έβξνπ»  , πξνυπνινγηζκνχ 217.000,00 
επξψ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΚΑΠ (ΚΩΓΗΚΟ ΓΡΑΖ – 211002016 κε Κ.Α.Δ. 9729). 
(Εηζεγήηξηα ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ε Υ. Μαπξάθε (Π.Ε. Έβξνπ). 



16. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο επί ηεο Δθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαηά ην Γ΄ Σξίκελν 2021. 

17. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο επί ηεο Δθηέιεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαηά ην Α΄ Σξίκελν 2022. 
(Εηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ν Α. Αλησληάδεο (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
18. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκ. 282/2022 απφθαζεο ηνπ πξαθη. 16/2022 

ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο Π.Α.Μ.Θ. 
(Εηζεγεηήο ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο ν Λ. Γεσξγίνπ (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
19. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν:  

Πξνκήζεηα ςπρξνχ επηζθεπαζηηθνχ αζθαιηνκίγκαηνο έηνπο 2021-22. 
20. Δηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ ΗΗ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «Απνθαηάζηαζε 

βαηφηεηαο νδηθνχ δηθηχνπ αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Ρνδφπεο» πξνυπνινγηζκνχ 1.000.000,00 επξψ. 
(Εηζεγεηήο ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ ν Α. Σδεκίληηκπεο (Π.Ε. Ρνδόπεο). 
 
 
 

 
ε πεξίπησζε θσιύκαηνο παξαθαινύκε λα ελεκεξώζεηε εγθαίξσο ηνλ αλαπιεξσηή ζαο.  
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ                                                 

2. Γξαθείν Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα ΠΑΜΘ  

3. Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ. ρέζεσλ        

4. Γάθε Υξήζην 

5. Ναικπάληε Κσλζηαληίλν                                             

6. Γαιαλφπνπιν Γεκήηξην 

7. Γειεζηακάηε Βαζίιεην 

8. Μνπιηαδά Σαξθάλ 

9. Βνπξβνπθέιε Οδπζζέα 

10. Δμαθνπζηφ Κσλζηαληίλν 

11. Αξγπξίνπ Νηθφιαν 

12. Γξαλά Αξρέιαν 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

                   ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 

 

  

 


