
                                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   14 Ιουλίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 3817 
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 28η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 20/7/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.μ.  
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή και 
Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη. 
 
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 2ου πρακτικού, ελέγχου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «Αντικατάσταση μηχανημάτων διάστρωσης άλατος 
(Αλατιέρες)» και κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Αν. Κεφαλίδου (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. 

4. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης με αριθμό 01/2017 καθώς και έγκριση συγκρότησης 
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του διαγωνισμού με αντικείμενο: «Την 
προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  
Καβάλας για τα έτη 2018 και 2019 προϋπολογισμού έως του ποσού των 194.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (156.451,61 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%)».  

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

5. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων Π.Ε. Καβάλας» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 7.000,00 ευρώ.  

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (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 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). 
 
8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του 

έργου: «Απομάκρυνση χωμάτων του προστατευτικού αναχώματος του οικισμού Ορμενίου» 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 49.277,00 ευρώ. 

9. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή φράγματος στο ρέμα Μελίας της 
κοινότητας Πυλαίας Ν. Έβρου». 

10. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: 
«Κατασκευή φράγματος στο ρέμα Μελίας της κοινότητας Πυλαίας Ν. Έβρου». 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
11. 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.).  
 
12. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Των όρων της διακήρυξης και της περίληψης της διακήρυξης του 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (της παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016) 
για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου, 
τόνερ, μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φαξ κ.λ.π. μηχανών για 
τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ., της Π.Ε. Ροδόπης, των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ν. Ροδόπης για 24 μήνες, με συνολική 
προϋπολογισθείσα δαπάνη 97.000,00 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.).             
 

13. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης  της υπ.αριθμ. 377/2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πέτροβιτς). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 900,00 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 Ροδίτη και το Δήμο 
Κομοτηνής της εκδήλωσης με τίτλο ‘’Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ’’» το χρονικό διάστημα 14 και 
15 Αυγούστου 2017 στον οικισμό Ροδίτη του Δήμου Κομοτηνής. 

15. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 2.100,00 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 Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής 
Θράκης της εκδήλωσης με τίτλο ‘’Φεστιβάλ  Νεολαίας’’» το χρονικό διάστημα 19  Αυγούστου 2017  
στη Πλατεία Ειρήνης στη Κομοτηνή.  
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Σεβδυνίδου (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση του 3ου  πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων 
τύπου LED»  προϋπολογισμού 29.760,00 ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Σ. Πιτάτζη (Π.Ε. Ροδόπης).  
 

17. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών & 
επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
(Συνέχιση του έργου 2012ΣΕ03100000)» υποέργο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής 
Βαθυρρύακος».   

18. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου πρακτικού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 
διαγράμμισης έτους 2017»  προϋπολογισμού 74.276,00 ευρώ. 



19. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Συντήρηση και 
επισκευή ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» 
προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ.    
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
20. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

«Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής» 
προϋπολογισμού 3.490.000 ευρώ με ανάδοχο την εταιρεία  «GEOGENESIS A.E.». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αν. Παράσχου (Π.Α.Μ.Θ.). 

 
21. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 

Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 
22. Εισήγηση για την επικύρωση του Πρακτικού της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
 

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 

 


