
                                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   13 Οκτωβρίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 6058 
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 40η συνεδρίαση του έτους 2017. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 18/10/2017 ημέρα Τετάρτη 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 1ου πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας 

αλατιού αποχιονισμού Π.Ε. Δράμας έτους 2017-2018» οικονομικής προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 
51.660,00 ευρώ.  

3. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για τη 
δημοπράτηση του έργου: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που 
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ  Α’ και Β’ βαθμού της χώρας» προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 90.000,00 ευρώ.. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

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

5. Εισήγηση για την έγκριση άσκησης προσφυγής και αίτησης αναστολής εκτελέσεως με αίτημα 
προσωρινής διαταγής της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας κατά: 1) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» (Μ.Τ.Π.Υ.) όπως εκπροσωπείται  νομίμως, 2) 
Του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως εκπροσώπου 
του Ελληνικού Δημοσίου και εποπτεύοντος του Μ.Τ.Π.Υ. και κατά της απόφασης του Δ.Σ. του 
Μ.Τ.Π.Υ. (Συνεδρίαση 36/4-9-2017). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 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. 

7. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού: «Για την διακίνηση κοινής & επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ξάνθης για το έτος 2018» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 35.000,00 ευρώ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της  Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης-Π.Α.Μ.Θ., διακήρυξη 4/2017 (ΑΔΑ: 6ΑΤΦ7ΛΒ-ΞΜΧ). 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 

 
8. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση 

κατοικίας δασκάλου Τεμένους και Σατρών», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 45.000,00 ευρώ. 
       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης).  

 
9. 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). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και συγκρότησης των 
επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής, του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπών περιφερειακών υλικών αυτών και μηχανών γραφείου για τις 
ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 63.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Β. Τερζούδης (Π.Ε. Έβρου). 

 
11. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ολοκλήρωσης της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια χρωμάτων και υλικών 
διαγράμμισης εθνικού και επαρχιακού Ο.Δ. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 2017» του έργου: «Επισκευή συντήρηση 
οδικού δικτύου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.201,60 ευρώ. 

12. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης, 
ενστάσεων και παραλαβής, συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 1.500 τόνων πλυμένου 
αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» (CPV-14420000-1) 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 70.308,00 ευρώ κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση. 

13. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης και συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης, 
ενστάσεων και παραλαβής, συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά 1.500 τόνων πλυμένου 
αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου» (CPV-14420000-1) 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 35.775,69 ευρώ κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων 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 υπαλλήλου της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον 

του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης, σχετικά με το Α.Β.Μ.: Β2015/81, ΑΒΩ: Β2017/108 
κλητήριο θέσπισμα για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και σωματική κάκωση από αμέλεια 
κατά τη δικάσιμο στις 01-12-2017  ή σε οποιαδήποτε άλλη εξ αναβολής αυτής. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καλούδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων (της παρ. γ του 
άρθρου 5 του Ν.4412/2016) που αφορά στην «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 με Φ.Π.Α. 97.000,00 ευρώ (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 
44814). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Αντωνιάδης (Π.Α.Μ.Θ.). 



17. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 15ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«Κατασκευή φράγματος Ιασίου», ανάδοχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ». 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
18. 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 

 


