
                                                                                                 
                                                                                                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΟΜΟΤΗΝΗ   4 Μαΐου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ     Αριθμ. Πρωτ:  Δ.Δ.οικ. 3036 
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 
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος 
Καραλίδης Φώτιος  
Γρανάς Αρχέλαος  
Λασκαρίδης Παντελής 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 20η συνεδρίαση του έτους 2018. 
 
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 8/5/2018 ημέρα Τρίτη 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 έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Δράμας καθώς 

και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
       (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος,   

Υποδομών και Μεταφορών Α.Μ.Θ.). 
 

2. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών του έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Καβάλας 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καβάλας). 

 
3. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. 

Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
4. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 1 σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς καθώς και της οικονομικής προσφοράς του 
ανοικτού δημοσίου συνοπτικού διαγωνισμού για την συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων-
πυροπροστασίας του Πολυχώρου Τέχνης & Σκέψης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης-
Π.Α.Μ.Θ, συνολικού προϋπολογισμού  με Φ.Π.Α. 9.114,00 ευρώ. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης). 
 

5. Εισήγηση για γνωμοδότηση για εξωδικαστικό ή μη, συμβιβασμό της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με 
την επωνυμία «ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ Α.Ε.» σχετικά με την 
εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

6. Εισήγηση για γνωμοδότηση για εξωδικαστικό ή μη, συμβιβασμό της Π.Α.Μ.Θ. με την εταιρεία με 
την επωνυμία «Π. ΝΟΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης).  
 



7. Εισήγηση για την έγκριση των δαπανών οικονομικού έτους 2018 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου 
καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου). 
 

8. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του 
ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών 
για το υποέργο: «Συντήρηση – Λειτουργία αντλιοστασίου κεφαλής ποταμού Άρδα έτους 2018 & 
2019» της Π.Ε. Έβρου για χρονική περίοδο δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 182.699,76 ευρώ.  

9. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και συγκρότησης  
επιτροπών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) για αστική ευθύνη (σωματικές 
βλάβες και υλικές ζημιές), για χρονική περίοδο ενός (1) έτους, με  προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ 
χωρίς Φ.Π.Α  (Προϋπολογισμός δαπάνης 15.000,00 ευρώ, ποσό προαίρεσης 5.000,00 ευρώ). 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

10. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

11. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ο.Ε.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

12. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με τον 
Αθανάσιο Δεμίρη που αφορά την εξόφληση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

13. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 

14. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΜΙΧ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που αφορά την εξόφληση 
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. 

15. Εισήγηση για γνωμοδότηση για την συμβιβαστική ή μη, επίλυση της διαφοράς της Π.Α.Μ.Θ. με την 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΙΔΗ Ο.Ε.» που αφορά την εξόφληση τιμολογίου 
παροχής υπηρεσιών. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Ελ. Αναγνώστου (Π.Ε. Έβρου).   
 

16. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κατά το άρθρο 
27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή καθώς και ορισμού επιτροπής του ανοικτού διαγωνισμού του έργου: 
«Αποκατάσταση - συντήρηση αποστραγγιστικών αντλιοστασίων Α1-Α5 Πυθίου» προϋπολογισμού 
195.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου 
2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας 
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Μελέτες - Τεχνικοί Σύμβουλοι - Απαλλοτριώσεις)». 

17. Εισήγηση για την εκ νέου προς έγκριση υποβολή του από 04-04-2018 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το 
άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση 
της βατότητας του νότιου οδικού δικτύου της νήσου Σαμοθράκης» με ΚΑΕ 2017ΕΠ83100000 της 
ΣΑΕΠ 831. 

18. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού με πρόσκληση σε διαπραγμάτευση κατά την παράγραφο (2γ) του άρθρου 
32 του Ν.4412/2016 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας 
του Βορείου Οδικού Δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α.  

19. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιας ανοιχτής διαδικασίας 
μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του υποέργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» του έργου: 
«Κατασκευή μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων “Νέου Ιωακειμείου Γηροκομείου” Ιεράς Μητρόπολης 
Αλεξανδρουπόλεως», CPV 45112700-2 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου) προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α.  991.765,02 ευρώ. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 



 
20. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού: Παροχή 

Υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης για τη διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων με σκοπό την 
υποστήριξη δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών προς το περιβάλλον στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» (CPV: 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης) με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. 
74.400,00 ευρώ και Β) Την συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων του διαγωνισμού.  
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Καλούδης (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

21. Εισήγηση για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση - βελτίωση βατότητας του 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», προϋπολογισμού 
1.200.000,00 ευρώ. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Δερνεκτσής (Π.Ε. Ροδόπης). 

 
22. 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 

 
 
 
 
  
 


