
                                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   7 Ιουλίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ.3597 
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 

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

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 27η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 13/7/2017 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 των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
3. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 3/2017, της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του 

δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 04/2016 με αντικείμενο: «Την 
επιλογή αναδόχων σύμβασης για τη μεταφορά μαθητών, κατά τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-
2018 και 2018-2019 με κάθε κατάλληλο μέσο, μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Καβάλας», συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 2.510.168,75 ευρώ και δικαιωμάτων 
προαίρεσης 20% και τρίμηνης παράτασης(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών 
Επιβατών). 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών 
κατακύρωσης 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 του ανωτέρω θέματος ο Γ. Τουγγελίδης (Π.Ε. Καβάλας). 
 
5. 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).  

 



6. 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). 
 
7. Εισήγηση για την έγκριση αποδοχής δωρεάς κινητών πραγμάτων (Γεννήτρια 100KVA) από το 

Π.Γ.Ν.Α. στην Π.Α.Μ.Θ. για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Έβρου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Χουβαρδάς (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
8. 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.).  
 
9. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων της διακήρυξης και της περίληψης της διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (της παρ. δ του άρθρου  5 του Ν4412/2016) 
για την παροχή υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και 
προμήθειας φακέλων με ενσωματωμένο το κόστος αποστολής για τις ανάγκες των επιτελικών 
υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. & της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης (Οικ.έτη 2017, 2018 & 2019), με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 85.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και Β) Συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων του 
διαγωνισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 800,00 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της 
δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., διά της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ροδόπης: «Συμμετοχή και συνδιοργάνωση με το Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυδιάς & Φίλων στην 
εκδήλωση «ΚΑΡΥΔΙΑ 2017» το χρονικό διάστημα από 3 έως 5 Αυγούστου 2017 στον οικισμό 
Καρυδιάς του Δήμου Κομοτηνής. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ροδόπης 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής σχετικά με τη συζήτηση της προσφυγής των 1) 
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε. και 2) ΛΑΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που αφορά σε πρόστιμο. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.).  
 

12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, κατά την συζήτηση της προσφυγής της Σιδηροπούλου 
Λευκοθέας κατά της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και κατά της υπ΄αριθμ. 276/19-7-2016  απόφασης του 
Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής που αφορά την ακύρωση της μεταβίβασης δύο 
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αν. Λασκαρέλη (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.», υποέργο: «Αποκατάσταση βλαβών και 
εργασίες βελτίωσης της επαρχιακής οδού Ν. Καλλυντήριο - Οργάνη».     
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. 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 

 


