
                                                                                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   12 Απριλίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ.1912  
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 15η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 18/4/2017 ημέρα Τρίτη 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 και νέου δρομολογίου 

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

3. 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).  
 
4. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 202/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
5. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του  

«Διεθνή, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 
για την κάλυψη των αναγκών των Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ. Καβάλας) της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 88.722,00 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Χρ. Παϊτοτσού (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 των όρων της 1/2017 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού «Για την 

προμήθεια καταστροφέα με βραχίονα, ψαλιδιού και ανεξάρτητου κινητήρα και προσαρμογή τους σε 
όχημα της Π.Ε. Ξάνθης, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24.000,00 ευρώ» καθώς και του πρακτικού κληρώσεων για τις 
επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων και παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης του 
διαγωνισμού. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Κωστοπούλου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

8. 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). 
 
9. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και της αντίστοιχης περίληψης του ηλεκτρονικού 

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – 
Π.Ε. Έβρου για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονική περίοδο ενός (1) 
έτους, προϋπολογισμού 21.500,00 ευρώ. (Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00 ευρώ, ποσό 
προαίρεσης 1.500,00 ευρώ). 

10.  Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, για τον ανοικτό τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
ανάδειξης αναδόχου με θέμα: «Υπηρεσία Φύλαξης του κεντρικού κτιρίου στέγασης των υπηρεσιών 
της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε Έβρου, για δύο(2) έτη», προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 38.709,68 ευρώ. 
(Προϋπολογισμός Δαπάνης: 48.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και Προαίρεση). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Β. Τερζούδης (Π.Ε. Έβρου). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση 3ου  ΑΠΕ – 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση 
επαρχιακού δικτύου βορείου Έβρου». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

12. 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.).  
 
13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-

2017 της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 
14. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 

Ροδόπης για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, στους προσωρινούς αναδόχους και μέχρι 
την υπογραφή οριστικών συμβάσεων, βάσει του Ν.4415/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον 
4445/2016. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 23.625,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τη δράση με 

τίτλο: «Διοργάνωση συνεδρίου στην Αλεξανδρούπολη για τους δυτικούς δρόμους του Μεταξιού» 
(Ε.Φ 0072 Κ.Α.Ε 0844.0002, ΑΞΟΝΑΣ 3 ΜΕΤΡΟ 3.4 και Κ.Ε 170011007). 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κοροβέση (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ  ενώπιον 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, κατά την συζήτηση της αγωγής του ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ που αφορά αποζημίωση λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήματος. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
17. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 1 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ελαστικών για 

τις ανάγκες μηχανημάτων-οχημάτων του μηχανικού εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης έτους 
2017», προϋπολογισμού 29.065,60 ευρώ.  

18. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας και του 
ορισμού επιτροπής διαγωνισμού και ενστάσεων, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 
διαγράμμισης έτους 2017», προϋπολογισμού 74.276,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του 
υποέργου: «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας 



Π.Ε. Ροδόπης ετών 2017-2018» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
19. 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 

 


