
                                                                                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   31 Μαρτίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 1617 
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                                            
FAX : 25313-50188 

Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
Εξακουστός Κωνσταντίνος 
Μουσταφά Μετίν 
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος  
Καραλίδης Φώτιος  
Γρανάς Αρχέλαος  
Λασκαρίδης Παντελής 

 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 13η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 6/4/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ. 
στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. 
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 
  
 
1. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 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 υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το σχολικό έτος 2016-2017. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Θεοδωρίδου (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης χρήσης ορισμένου χρόνου, μηχανήματος έργου ΜΕ 
122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (GRADER) από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης -
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου, στο πλαίσιο σύναψης Σύμβασης 
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω φορέων. 

4. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και καθορισμού επιτροπών: Α) 
Διενέργειας του διαγωνισμού, Β) Ενστάσεων και Γ) Παραλαβής των υλικών της προμήθειας: 
«Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης έτους 2017» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 49.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας).  
 

5. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).  
 
 



6. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).  
 

7. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 939/2016 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

8. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 σχετικά με την αποσφράγιση και τον έλεγχο της 
οικονομικής προσφοράς  του διαγωνισμού  για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Ξάνθης 
για τα έτη 2017 και 2018 σύμφωνα με την 5/2016 διακήρυξη (ΑΔΑ: 706Ξ7ΛΒ-ΥΗΩ) της Π.Ε. 
Ξάνθης.  
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Κωστοπούλου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 
10. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού No2 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για  τη διακίνηση της κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας 
των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την 
υπογραφή της σύμβασης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Έβρου), με 
κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 39.000,00 ευρώ.   
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Τερζούδης (Π.Ε. Έβρου). 

 
11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση της έφεσης της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΑΡΙΑΤΟΥ-
ΜΕΤΑΞΑ κατά: Α) Του Ελληνικού Δημοσίου. Β) Της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Γ) Του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης και κατά της υπ΄αριθμ. Α79/2013 οριστικής απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, που αφορά αποζημίωση για κατάσχεση 
εμπορευμάτων  λόγω ανάκλησης της άδειας πώλησης τσιγάρων από τον τότε Νομάρχη Έβρου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  ενώπιον 
του Β΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της υπ΄ 
αριθμ. ΑΚ 16/17-2-2016 αίτησης ακύρωσης του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ στρεφόμενης 
κατά της υπ΄αριθμ. 5323/31-12-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. που αφορά 
αναγνώριση προϋπηρεσίας.  

13. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  ενώπιον 
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της προσφυγής της 
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑΣ ΜΠΙΚΟΥ κατά της υπ΄ αριθμ. Γ/ΕΞ/1504-4/27-7-2012 απόφασης επιβολής 
κυρώσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης που αφορά πρόστιμο για νόθευση πετρελαίου 
κίνησης. 

14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά τη συζήτηση της υπ΄ αριθμ. ΕΦ/74/2014 έφεσης της 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΚΑΔΟΓΛΟΥ κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και κατά της  
υπ΄αριθμ. Α 243/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης που 
αφορά πρόστιμο για νόθευση πετρελαίου κίνησης. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης καθώς και έγκριση 
διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.).  
 
16. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων της διακήρυξης και την περίληψη της διακήρυξης του  

ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ. γ του αρθρ 5 του Ν4412/2016 για την 
ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. 
και της Π.Ε. Ροδόπης για 24 μήνες (έτη 2017,2018,2019), με κριτήριο κατακύρωσης τη 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), ενδεικτικού συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 450.000,00 ευρώ και Β) Των γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού. 



(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
17. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 για την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: 

«Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2017», στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 33.000,00 ευρώ.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 
  

18. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της 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. Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα 
5. Τσολάκης Σταύρος 
6. Αραμπατζής Αθανάσιος 
7. Χειράκη Γεώργια 
8. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
10. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
11. Ζιμπίδης Γεώργιος 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 


