
                                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   6 Οκτωβρίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 5921 
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 39η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 12/10/2017 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 του πρακτικού διενέργειας δημόσιας ανοικτής διαδικασίας με σκοπό την  

επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης 
προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Νέστου επί της Ε.Ο. 14 Δράμα-
Παρανέστι  - Όρια Ν. Δράμας / Ν. Ξάνθης».   

3. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, περίληψης διακήρυξης και συγκρότησης 
επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων που αφορούν την υπηρεσία: «Συντήρηση και 
εκχιονισμός δρόμου από διασταύρωση Βώλακα μέχρι Χ.Κ. Φαλακρού έτους 2017-2018», 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 80.000,00 ευρώ.  

4. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας έτους 
2017-2018», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 399.999,99 ευρώ. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

5. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2017 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Καβάλας. 

6. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 367/2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 

7. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης της αίθουσας Αμφιθεάτρου «Γεώργιος Παυλίδης» της 
Π.Ε. Καβάλας.   



8. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης με αριθμό 03/2017, καθώς και έγκριση συγκρότησης 
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για 
το έτος 2018, προϋπολογισμού έως του ποσού των 74.000,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

9. Εισήγηση για την έγκριση διακήρυξης με αριθμό 02/2017, καθώς και έγκριση συγκρότησης 
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
μειοδότη: Α. Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ 
(Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 30.000,00 ευρώ, σε βάρος του 
Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0823.0001. 
Β. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. 
(Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.000,00 ευρώ, σε βάρος του 
Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001. και Γ. Για τη  διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας 
(Ταχυμεταφορές) των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και Δ/νσης 
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 5.000,00 ευρώ σε βάρος 
του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001.(CPV:64110000-0 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες).  
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας).  
 

10. 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). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του   
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 192/2017 
οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που αφορά την καταβολή επιδομάτων σε 
υπαλλήλους της Π.Α.Μ.Θ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση 
κατοικίας   δάσκαλου   στη Ρύμη» , προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 36.000,00 ευρώ. 

13. Εισήγηση  για την έγκριση: Α. Του σχεδίου διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας  και του σχεδίου της 
περίληψής της, Β. Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της 
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανακατασκευής κόμβων στην ΑΡ. 9 ΕΠ. Ο.» του Ετησίου Προγράμματος 
Δράσης 2017 της Π.Α.Μ.Θ./Π.Ε. Ξάνθης/ΚΑΠ80%/Κ.Δ 143602017/προϋπολογισμού 114.950,00 
ευρώ. 

14. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, Β. Της 
συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση 
κυκλοφοριακής σύνδεσης στην περιοχή  του κόμβου Γκιώνας», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 
73.000,00 ευρώ. 

15. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών του 
έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Ξάνθης 2016»,και 
Β. Του 2ου  Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της 
συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 7.341,99 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (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. 

17. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 670/2017 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες 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. 643.471,64 ευρώ.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Τερζούδης (Π.Ε. Έβρου). 
 



19. Εισήγηση για την έγκριση 3ης τροποποίησης δρομολογίου ταξί μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 
Έβρου. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 
 

20. Εισήγηση για την γνωμοδότηση για την άσκηση η μη, ενδίκου μέσου αναίρεσης στο Συμβούλιο της 
Επικράτειας κατά της υπ΄αριθμ. Α286/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου 
Κομοτηνής που αφορά μισθολογικές παροχές σε υπαλλήλους της Π.Α.Μ.Θ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Στ. Πατσουρίδου (Π.Ε. Έβρου). 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο2 (κατακύρωσης) της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών φωτεινών 
σηματοδοτών για τις ανάγκες συντήρησης των φωτεινών σηματοδοτών της Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου) 
με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 24.600,00 
ευρώ. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

22. 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.).  
 
23. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ασφαλιστική κάλυψη Ζημιών & 
Σωματικών Βλαβών Τρίτων για τα οχήματα & μηχανήματα έργου των επιτελικών υπηρεσιών της 
Π.Α.Μ.Θ. & Π.Ε. Ροδόπης από την λήξη των υπαρχόντων συμβολαίων και για ένα (1) έτος 
(04.11.2017-04.11.2018), ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

24. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια 
α. Ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού, β. Εξοπλισμού 
πληροφορικής (HARDWARE), γ. Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού 
συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ), για τις ανάγκες των μηχανημάτων και 
του δικτύου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε. Ροδόπης και 
Επιτελικές Διευθύνσεις)» με προϋπολογισμό 14.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Β.ι. Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για το Συνοπτικό 
Διαγωνισμό: «Προμήθεια α. Ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού, β. 
Εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE), γ. Κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και 
λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ), για τις ανάγκες των 
μηχανημάτων)» και του δικτύου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
(Π.Ε. Ροδόπης και Επιτελικές Διευθύνσεις)», ιι.  Εξέτασης Ενστάσεων για τον άνω διαγωνισμό, 
ιιι. Παρακολούθησης και Παραλαβής για τον άνω διαγωνισμό.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

25. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, κατά την 
συζήτηση της προσφυγής της εταιρείας "ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΛΙΝΑ"  κατά 1) 
Ελληνικού Δημοσίου,  2) Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και κατά της με αριθμ. απόφασης 32359/4469 
(09/08/2010) Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που αφορά σε 
πρόστιμο για ρύπανση περιβάλλοντος, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, στη 
δικάσιμο της 15ης Νοεμβρίου 2017. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Δελίδης (Π.Ε. Ροδόπης). 

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

Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

27. Εισήγηση για την επικύρωση του Πρακτικού της 26ης ,27ης, και 28ης 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 

 


