
                                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   08 Σεπτεμβρίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 5199 
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 35η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 14/9/2017 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 των όρων διακήρυξης και της περίληψης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού 

διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια μελανιών και τόνερ για δύο (2) έτη από 
την υπογραφή της σύμβασης και δέσμευσης πιστώσεων που θα βαρύνουν τμηματικά τα έτη 2017, 
2018 και 2019 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. 
Δράμας) προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ.  

3. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού  Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού με τη διαδικασία  
διαγωνισμού για δυο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης» συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 60.000,00 ευρώ.  

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 
4. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης και καθορισμού 

επιτροπών: Α) Διενέργειας του διαγωνισμού, Β) ενστάσεων και Γ) παραλαβής των υλικών του 
συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού Π.Ε. Δράμας έτους 
2017-2018» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 70.000,00 ευρώ.  

5. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης και καθορισμού 
επιτροπών: Α) Διενέργειας του διαγωνισμού, Β) ενστάσεων και Γ) παραλαβής των υλικών του 
συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας: «Μεταφορά αλατιού αποχιονισμού Π.Ε. Δράμας έτους 
2017-2018» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 45.000,00 ευρώ. 

6. Εισήγηση για την έγκριση κατακύρωσης της σύμβασης και την ανάθεση κατασκευής του έργου: 
«Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή Δ. Κ. Οχυρού του Δήμου 
Νευροκοπίου» στην εταιρεία «Φ. Κυριακίδης & Σία Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 29% και 
προϋπολογισμό προσφοράς 57.258,06 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 



7. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού και ανάθεση κατασκευής του έργου: 
«Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του αρδευτικού δικτύου Βοϊράνης 
(έτους 2015) στην εταιρεία «Βασιλειάδης Δημήτριος ΕΔΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 35% και 
προϋπολογισμό προσφοράς 262.096,78 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

8. 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).  
 
9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την 
προσφυγή του Μιχσάρογλου Ιορδάνη. 

10. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης – Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την 
αίτηση του Ρουμελιώτη Γεωργίου. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 
11. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες 

ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 400,000.00 ευρώ.  
12. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας σχετικά με τη συζήτηση της αγωγής του 
Γεωργίου Τσέλιου που αφορά αποζημίωση από αδικοπραξία. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

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

14. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 320/2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

15. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων των 
Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Α.Ε.Δ.) χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ξάνθης για τα έτη 2018-2019. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κασάπη (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

16. 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). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού No1 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για  την προμήθεια γραφικής ύλης για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για χρονική περίοδο δύο (2) 
ετών, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 132.258,06 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α (Προϋπολογισμός δαπάνης: 164.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.). 

18. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για 
την φύλαξη του κεντρικού κτιρίου των υπηρεσιών  της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, 
για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 48.000,00 ευρώ.  

19. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
ασφάλισης οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, για αστική ευθύνη (σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές, για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 21.500,00 ευρώ.  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Β. Τερζούδης (Π.Ε. Έβρου). 

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

του Εφετείου Κομοτηνής κατά την συζήτηση της προσφυγής της κοινοπραξίας με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ-ΑΤΕΣΕ Α.Ε» σχετικά με την τροποποίηση του 3ου ΑΠΕ και 3ου  
ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τον τίτλο: «Επέκταση – διαρρύθμιση και βελτίωση κτιρίων του 



Αεροσταθμού, των Γραφείων Διοίκησης και Λοιπών Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Κρατικού 
Αερολιμένα  «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

21. 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.).  
 
22. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 3ης Τροποποίησης του  

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 
2017.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

23. Εισήγηση για την έγκριση: Α) Τροποποίησης της με αρ. 946/2016  (ΑΔΑ:ΩΕΝΗ7ΛΒ-ΩΕ1) 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ως προς το σημείο : «Εγκρίνει α). 
το σχέδιο διακήρυξης και της Περίληψης αυτής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου/αναδόχων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για 
τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης 
(Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Π.Δ. Μακεδονίας – Θράκης – 
Υπηρεσίες Κομοτηνής και Σαπών και Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων ( Ε.Φ.Ε.Τ.) Π.Δ.  Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης) για το έτος 2017 με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε € (ευρώ), 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους: 84.004,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)……» . Ήτοι, την αντικατάσταση του ως άνω Σχεδίου Διακήρυξης και της Περίληψης αυτής  
με νέο Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας της παρ. Γ΄ του Άρθρου 5 του Ν. 
4412/2016 και την Περίληψη αυτής, Β) Του Σχεδίου Διακήρυξης και της Περίληψης αυτής 
διενέργειας, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ σε ευρώ (€), «Ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 για την 
ανάδειξη αναδόχου / προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης για το έτος 2017 προϋπολογισμού έως του ποσού των 67.745,00 
ευρώ (μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 
415/2016 αίτησης ακύρωσης της υπό εκκαθάριση Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΟΛΩΝ». 

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Π. Χουρίδου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 
25. 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 

 


