
                                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   01 Σεπτεμβρίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 4996 
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 34η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 7/9/2017 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 πρακτικού  Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την ανάδειξη : «Προμήθειας γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού με τη διαδικασία 
διαγωνισμού για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
60.000,00 ευρώ. 

3. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο 5 της επιτροπής αξιολόγησης διακήρυξης 02/2016 
(Μεταφορά μαθητών), συνολικού προϋπολογισμού 6.461.753,75 (συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.). 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 
4. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Καβάλας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού, καθώς και προέγκριση 
δαπάνης για το οικον. έτος 2018. 

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).  
 
5. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 στο 

διαγωνισμό και την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου: 
«Επισκευή και αντικατάσταση στέγης καπναποθήκης οδού Φιλίππων», προϋπολογισμού 
50.000,00€ με Φ.Π.Α.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 

 



6. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με 
την αίτηση ακύρωσης του Δαλακούρα Στέφανου. 

7. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με 
την προσφυγή του Μιχσάρογλου Ιορδάνη. 

8. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με 
την αίτηση του Ρουμελώτη Γεωργίου. 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με 
την έφεση του Χατζάτογλου Ιωάννη κατά της αριθμ. 403/2012 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. 

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με 
την έφεση του Χατζάτογλου Ιωάννη κατά της αριθμ. 402/2012 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 
11. 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). 
 

12. 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). 
 

13. Εισήγηση για την έγκριση κατακύρωσης («προσωρινό ανάδοχο») της σύμβασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο«Άρθρο 4 Διαδικασία 
υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις» της 
Διακήρυξης Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού, του έργου «Αποκατάσταση ισόπεδων διαβάσεων 
ΟΣΕ στην ΕΟ51 στην περιοχή του Εργοστασίου Ζάχαρης Ορεστιάδας» προϋπολογισμού 
90.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
14. 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.).  
 
15. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ  κατά την 

συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως του Παγωνίδη Δημητρίου κατά α) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και β) 
του Ελληνικού Δημοσίου,  ενώπιον  του Διοικητικού  Εφετείου Κομοτηνής. 

16. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ κατά την 
συζήτηση της με αρ. AΓ363/17-05-2010 αγωγής των υπαλλήλων ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ 
κλπ. (03) κατά του ΝΠΔΔ «ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», που αφορά 
σε ειδική πρόσθετη αμοιβή των 210€ μηνιαίως (ΚΥΑ 2/75109/0022/18-02-2003) για το χρονικό 
διάστημα από 01-05-2006 έως και 30-06-2007,  ενώπιον  του Διοικητικού  Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής. 

17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ κατά την 
συζήτηση της με αρ. με αριθ. AΓ36/27-01-2010  αγωγή των υπαλλήλων ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κλπ. τεσσάρων (04)  του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και  ήδη 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά του πρώην Νομαρχιακού Διαμερίσματος 
Ροδόπης της Ν.Α. Ροδόπης-Έβρου και ήδη ΝΠΔΔ «ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», που αφορά σε επίδομα εξομάλυνσης (ειδική μηνιαία παροχή των 176€) για το 
χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως και 31-12-2006, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής. 

       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ευαγγελία Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.). 
 



18. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών 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% (αριθ. 
ΕΣΗΔΗΣ 44816) 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Πρακτικού για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια  
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων και 
μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε.  Π.Ε. Ροδόπης και της Π.Α.Μ.-Θ. έτους 2017», προϋπολογισμού 
46.000,00€. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
20. 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 

 


