
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  27/05/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/155322/2049 

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 21η συνεδρίαση του έτους 2022. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 02/06/2022 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.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 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  

 
1. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας). 

 
2. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. απόφασης 269/2022 του πρακτικού 

αριθμ.16/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Μπουραζάνη (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση ανάκλησης της Απόφασης με αριθμ. 253/2022 της Οικονομικής 

Επιτροπής της Π.Α.Μ.-Θ. 
4. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1/2022 της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των 

προσφορών του «Ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια υγρών 
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας για τα έτη 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 192.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., 
με αριθμό Διακήρυξης 1/2022. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Ιορδανίδου (Π.Ε. Καβάλας). 

 



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

 
6. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ της δράσης 

της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, 
Συνδιοργάνωση με την Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης της δράσης ‘14ο ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ 
ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΣΤΗΝ ΞΆΝΘΗ’. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Τσούργιαννης (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 του Πρακτικού 2
ης

 Τροποποίησης σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
σύμβασης της  υπηρεσίας καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ – Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου, διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση του 3
ου

 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με α/α συστήματος 184445 του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης - Φάση Α», 
προϋπολογισμού 4.210.000,00 ευρώ στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Επείγουσες 
παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. ΠΑΜΘ και της 
λειτουργικότητας των ρεμάτων της Π.Α.Μ.Θ. μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 12-01-2021 – 
Φάση Α’». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
10. Εισήγηση για την έγκριση της αναμίσθωσης των Δημόσιων ιχθυοτροφείων – λιμνοθαλασσών  

«ΑΛΥΚΗΣ»   και «ΜΑΥΡΟΛΙΜΝΗΣ». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Χατζοπούλου (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
11. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί  του Ισολογισμού – Απολογισμού  της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2021. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 

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

«Πανελλήνιο δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη»  δια της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

13. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Της Δράσης με τον τίτλο: «Διοργάνωση της 5
ης

 τακτικής ολομέλειας 
των προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης», η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως ισχύει μετά 
την τροποποίησή του από τον Ν. 4782/2021, Β) Της εξειδίκευσης – υλοποίησης των λοιπών από 
τις ανωτέρω υποχρεώσεις και Γ) Της δέσμευσης διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού έως 
15.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Παντίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση του από 20-5-2022 Πρακτικού για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«Κατασκευή γέφυρας Κοσμίου και ποδηλατόδρομου από Ραδιοφωνικό Σταθμό έως Κόσμιο» 
προϋπολογισμού 2.100.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Τζεμίντιμπης (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Έκδοση πιστοποιητικού 

ενεργειακής απόδοσης για την έδρα της Π.Ε. Ροδόπης (Πρώην  Νομαρχία)», προϋπολογισμού 
3.737,83 ευρώ. 

16. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής 
ανάπτυξης για το έργο: «Ανασκαφικές εργασίες στο σπήλαιο «Πολυφήμου» Μαρώνειας», 
προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ιφ. Θάνου (Π.Ε. Ροδόπης). 

 



17. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού IV 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. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Χαμητίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
18. Εισήγηση για την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δήμου Καβάλας και Δημοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» για το έργο “Αισθητική και λειτουργική 
αναβάθμιση του υπαίθριου θεάτρου εντός του εξωτερικού περιβόλου του Φρουρίου Καβάλας” στο 
πλαίσιο της Δράσης με τίτλο “Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” (κωδικός Δράσης 
16293) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που αποτελεί το Υπουργείο Ευθύνης». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ε. Σταμπόλογλου (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 

 

 

 

 

  

 


