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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                                                                    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      ΠΡΟΣ:  Τα Μέλη  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ     της Οικονομικής Επιτροπής-    
         Περιφερειακούς Συμβούλους 
         κ.κ. 
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                       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 4η συνεδρίαση του έτους 2023. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία θα γίνει στις 02/02/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.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 δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

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

 
2. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διεθνή 

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες της ΠΕ Δράμας». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Η. Κωνσταντινίδης (Π.Ε. Δράμας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση καταβολής του οριζόμενου ποσού της με αριθμό 927/2022 απόφασης 

του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μικροδιαφορών). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος η Νομική Υπηρεσία της Π.Ε. Δράμας). 

 

4. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο 1 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
καθώς και την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Δοξάτου Π.Ε. Δράμας», εκτιμώμενης 
αξίας: 903.225,81 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ι. Σαρίγκολη (Π.Ε. Δράμας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων των χειμάρρων 
ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ – Κ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ - Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ του Δ. Νευροκοπίου του Ν. Δράμας» 
προϋπολογισμού μελέτης 800.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 



 

6. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 και ΠΟΕ των Διευθύνσεων της 
Π.Ε. Καβάλας, καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Αποκαταστάσεις υφιστάμενων υποδομών ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών οδικού δικτύου Ν. 
Καβάλας», με ανάδοχο την «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού  24.799,01 ευρώ , τεκμηρίωσης 
δαπάνης της υλοποίησης του έργου ‘’Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην Διεθνή Έκθεση τροφίμων και 
ποτών Foodexpo 2023 , 18-20 Μαρτίου στην Αθήνα’’. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Καμαριανάκης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και επιτροπής διαγωνισμού για 
τη δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δικτύου στην περιοχή του Δ. 
Προσοτσάνης», προϋπολογισμού 837.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων 
ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2023 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού, Μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάθεση  
προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, συνολικού προϋπολογισμού 176.250,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
και προαιρέσεων. 

12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής 
διαπραγμάτευσης σε συνέχεια διεθνή ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής) διαγωνισμού, άνω των ορίων για την ανάθεση προμήθειας 
καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και λοιπών υγρών των οχημάτων, συνολικού 
προϋπολογισμού 434.788,820 ευρώ με Φ.Π.Α. και προαιρέσεων. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Κώττη (Π.Ε. Έβρου). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού 37.200 ευρώ με Φ.Π.Α. της δράσης 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου: 
«Συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην έκθεση «IFE 2023», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 με 23 
Μαρτίου 2023, στο Λονδίνο». 

14. Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της 
υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Απ. Ξανθόπουλος (Π.Ε. Έβρου). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης ειδικής άδειας κίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν/κης Μέριμνας της Π.Ε. Έβρου με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 5260 
οποιαδήποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής για το 
χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Κοσμαδάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και την εξουσιοδότηση της 
υπογραφής των Δελτίων Κίνησης / Διαταγών Πορείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν/κης 
Μέριμνας της Π.Ε. Έβρου.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Σμ. Τσερκεζοπούλου (Π.Ε. Έβρου). 

 
17. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 
4412/2016 μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του έργου: «Σποραδικές αποκαταστάσεις βλαβών οδών εντός των 
γεωγραφικών ορίων του δήμου Αλεξανδρούπολης», προϋπολογισμού έργου 1.016.414,48 ευρώ 
με Φ.Π.Α. και επιπλέον Δικαίωμα Προαίρεσης, 508.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 



18. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως 
04/02/2023 της υπηρεσίας: «Έργα ενίσχυσης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών δομών περιοχής 
δήμου Ορεστιάδας». 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
19. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. διά της 

Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού «Ακαδημία – Δομή Δια 
Βίου Μάθησης Περιφέρειας ΑΜΘ». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αικ. Νικολαΐδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης/Μελέτης 
Προμήθειας, Β) Της διαδικασίας ανάθεσης με «Ανοικτή διαδικασία» (του άρθ. 27 του Ν. 4412/16, 
ως ισχύει) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, Γ) Την κατάρτιση-σύνταξη των όρων  της συνημμένης 
διακήρυξης, Δ) Των όρων της Διακήρυξης και Ε) Της προκήρυξης διακήρυξης (περίληψης) με 
τίτλο: «Διαμόρφωση πρότυπων διαβάσεων σε Κόμβους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης», της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ΑΜΘ, προϋπολογισμού 4.161.500,02 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 
(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. Αμοιρίδη Μιχαήλ                                             
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 

 


