
                                                                                                

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   05 Ιανουαρίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 82 
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 2η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 11/1/2018 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. Αποδοχή αίτησης παραίτησης από τη θέση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 

Π.Α.Μ.Θ. 
2. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. 
       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ). 
 
3. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 926/2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 
4. Εισήγηση για την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πρακτικών συμβιβασμού όσον 

αφορά την ασφάλιση των οχημάτων της Π.Ε. Δράμας και Π.Ε. Καβάλας. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Αποστολίδης (Π.Ε. Δράμας). 
 

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

6. Εισήγηση για την έγκριση  της Διακήρυξης με αριθμ. 1/2018 καθώς και έγκριση συγκρότησης 
επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων του Ανοικτού δημόσιου Συνοπτικού 
διαγωνισμού για την:  “Ανάθεση σε Ειδικό Συνεργείο Παροχής Υπηρεσιών της Φύλαξης των Χώρων 
του Κτιρίου της Π.Ε. Καβάλας, με προϋπολογισμό έως του ποσού των 60.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 

 
7. 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). 
 



8. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την Αθανασία Κοψαλίδου σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

9. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΥΠΟΓΡΑΜΜΑ Α.Ε.» σχετικά με την εξόφληση 
τιμολογίων παροχής εμπορευμάτων. 

10. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΦΕΑΣ Ε.Π.Ε.-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΑΝΘΗΣ» 
σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

11. Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου “Επισκευή 
Εκτάκτων Προβλημάτων Η/Μ Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου”, προϋπολογισμού 52.000,00€ με 
Φ.Π.Α.  

       (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 
12. Εισήγηση για την έγκριση  τροποποίησης της υπ΄αρ. 940/19-12-2017 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής.  
13. Εισήγηση για την έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού 

της Π.Ε. Έβρου, οικονομικού έτους 2017 λόγω λήξης οικονομικού έτους. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με τον Σκαφίδα Παναγιώτη σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

15. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με την Τριανταφυλλιά Μαρίτσα σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

16. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με τον Ευάγγελο Μυλωνά σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

17. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με τον Ιμπραχήμ Μεμέτ σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. 

18. Εισήγηση για την αποδοχή ή μη, συμβιβαστικής επίλυσης της οικονομικής διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. 
με τον Μπαϊρακτάρ Σαλή σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ε. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου). 
 
19. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού  2 της επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με 

τίτλο «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 (ΠΕ 
Ροδόπης και Επιτελικές Διευθύνσεις)» με προϋπολογισμό 14.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ (ΑΔΑ –ΩΧΔ27ΛΒ-3ΓΞ). 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Μ. Κοκκίδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

20. Εισήγηση για την επικύρωση του Πρακτικού της 30ης, 31ης και 32ης  συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
 

21. 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 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 



8. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ 
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος 
10. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν 
11. Ζιμπίδης Γεώργιος 

 


