
                                                                                                                                                                                                                                               

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΟΜΟΤΗΝΗ  02/12/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ            Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/362924/5060 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 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 50η συνεδρίαση του έτους 2022. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα γίνει στις 08/12/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ. 
και θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».  
 
 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  
 
1. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης «Προβολή Χιονοδρομικού 

Κέντρου Φαλακρού» που θα υλοποιηθεί  από την Π.Ε. Δράμας, προϋπολογισμός 15.000,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 

 
2. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας: «Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στη διεθνή 
έκθεση κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών PROWEIN 2023», προϋπολογισμός 37.200,00 ευρώ 
με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ι. Σαρίγκολη (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023 και 

διαδικασίας ανάθεσής τους. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Η. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας). 

 
4. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης 

αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδού πρόσβασης στην λατομική ζώνη Δράμας 
(περιοχή Νικηφόρου)», προϋπολογισμού 375.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 

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

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



6. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1/2022 της Επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των 
προσφορών της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για το 
σχολικό έτος 2022-23, συνολικού προϋπολογισμού 1.263.990,44 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Βαμβατήρα (Π.Ε. Καβάλας). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Κ. Κωνσταντινίδου (Π.Ε. Καβάλας). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής 
διαγωνισμού για τη διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) επιλογής αναδόχου του 
έργου: «Ανόρυξη τριών αρδευτικών γεωτρήσεων στην Πιερία Κοιλάδα», προϋπολογισμού 
180.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

9. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης των υπ’ αριθ: 391/2022, 529/2022 και 709/2022 Αποφάσεων 
της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. 

10. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός 
της κεντρικής τάφρου και των συμβαλλουσών τάφρων της περιοχής των τεναγών Φιλίππων του 
Νομού Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000.00 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

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

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

12. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία και ταξί 
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης 21/2022 (22SYMV011231967-2022-09-13) 

Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας 
Π.Ε. Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2022-2023 (έως 30/06/2023) δρομολόγιο Νεύρα Κομοτηνής-
Κομοτηνή-Δροσερό-Εύμοιρο. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Δουμπά (Π.Ε. Ξάνθης). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  

για την κάλυψη αναγκών των Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας Σουφλίου και Τυχερού  της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου. 

15. Εισήγηση για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 
και αμόλυβδης βενζίνης του ΚΗΥ 5385 για την κάλυψη αναγκών του Κτηνιατρικού Κέντρου  
Σουφλίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Α. Ξανθόπουλος (Π.Ε. Έβρου). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας Δαπάνη μεταφοράς μαθητών 
Π.Ε. Έβρου για την περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαροπούλου (Π.Ε. Έβρου). 

 
17. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 

Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων 
για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου για το σχολικό έτος 2022-
2023, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.682.024,75 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 

 
18. Εισήγηση για την έγκριση κίνησης του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ 7240 και την εξουσιοδότηση 

της υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ και ΠΕ Ροδόπης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Λαζαρίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
19. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής δωρεάς πέντε (5) κυτίων με υλικά/εξοπλισμό για την 

νεκροψία-νεκροτομή σε Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από το WWF-Ελλάς στο πλαίσιο του 
προγράμματος LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη LIFE16NAT/BG/000874». 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Φωτεινιάς (Π.Α.Μ.Θ.). 



 
20. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δήμου Καβάλας και 
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για το έργο “Αναβάθμιση υποδομών δημοτικής πινακοθήκης Καβάλας” στο πλαίσιο 
της Δράσης με τίτλο “Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης” και κωδικό 16293 subproject 
1 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» ποσού 790.240,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

21. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού V της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υποδομές νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής 
(Κατασκευές, Απαλλοτριώσεις, Ο.Κ.Ω.)» υποέργο: «Κατασκευή υποδομών για το νέο Γενικό 
Νοσοκομείο Κομοτηνής», προϋπολογισμού 3.950.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Ε. Σταμπόλογλου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

22. Εισήγηση για την έγκριση και οριστική παραλαβή της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Ενεργειακή Επιθεώρηση για κατάταξη των κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της ΠΑΜΘ 
αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ιφ. Θάνου (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 

 


