
                                                                                      
                                                      
                                                                                             
                                                                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   9 Νοεμβρίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ. οικ. 7123 
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 

Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 
Γεωργιτσόπουλος Χρήστος 
Εξακουστός Κωνσταντίνος 
Μουσταφά Μετίν 
Μοσχοφίδου – Βλάχου Ελεονώρα 
Καραλίδης Φώτιος  
Γρανάς Αρχέλαος  
Λασκαρίδης Παντελής 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 51η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 15/11/2018 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 οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Δράμας καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Περιφερειακός Σύμβουλος Α.Μ.Θ. Χρ. Λιθηρόπουλος). 
 

2. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 
την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 
αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

3. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 
τον Κωνσταντίνο Γραμμάτη που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

4. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας καθώς και 
έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 

5. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού 1/2018 της Επιτροπής παραλαβής-αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με αριθμό 
Διακήρυξης 2/2018: «Α. Για τη διακίνηση της  αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ 
(Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0823.0001, Β/B1. Για τη  διακίνηση της 
επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε 
βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001 και B/B2. Για τη  διακίνηση της επείγουσας 
αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές)  των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Καβάλας και Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  προϋπολογισμού 5.000,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 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). 
 

6. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τη 
Χαρίκλεια Χαραλαμπίδου που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

7. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με 
τον Κωνσταντίνο Τσιρίδη που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

8. Εισήγηση για τη γνωμοδότηση για τη συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τη 
Θωμαή Αγγέλου που αφορά την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Καβάλας). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Καβάλας 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας  κατά τη συζήτηση της προσφυγής του Αηδόνη 
Σωτηρίου κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης και κατά της με 
αριθμό 17/2009 απόφασης της Επιτροπής Αναδασμού Αγροκτήματος Μαριών. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Λ. Καστανάς (Π.Ε. Καβάλας). 
 

10. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2018 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 του 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Α.Μ.Θ.» υποέργου: «Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού ΕΠ.Ο. 7-οδικοί 
κόμβοι Κρεμαστής» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 69.000,00 ευρώ.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

12. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 
Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης 
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου.  

       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 
13. Εισήγηση για την έγκριση 1ης τροποποίησης σύμβασης μεταφοράς μαθητών για μεταφορά με 

επιστροφή μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία του Άβαντα για τα σχολικά έτη  
2018-2019 επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος μεταφοράς. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ι. Σιμσερίδης (Π.Ε. Έβρου). 

 
14. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για 

την ανάδειξη αναδόχου με την προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το 
άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, της προμήθειας «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2018»  
προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 

 
15. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του οικονομικού έτους 2018 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 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης). 
 

16. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-
19 της Π.Ε. Ροδόπης. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.).     
 

17. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού λειτουργικών συστημάτων Η/Υ» για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης & Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης με προϋπολογισμό 37.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (ΑΔΑ: 
Ψ0Ζ57ΛΒ-424, ΑΔΑΜ: 18PROC003035974). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

18. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της διακήρυξης και της περίληψης αυτής περί διενέργειας  
ανοικτού, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (παρ γ. αρθρ. 5 Ν.4412/16) για το «Πρόγραμμα 



περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων 
οστράκων  και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 1.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (ΠΔΕ 2018, ΣΑΕΠ-031, 
2018ΕΠ03100025) και Β. Τη συγκρότηση των γνωμοδοτικών οργάνων αυτής.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Αχ. Σαχπατζίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

19. 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. Τσολάκης Σταύρος 
5. Αραμπατζής Αθανάσιος 
6. Χειράκη Γεώργια 
7. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 
8. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
9. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
10. Ζιμπίδης Γεώργιος 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 
 
 
 
  
 


